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Wstęp 
Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią najstarszą i najbardziej naturalną formę prowa-
dzenia biznesu. Ale w problematyce naukowej zagadnienia związane z family business 
podejmowana jest od niedawna. Wpływ rodziny na funkcjonowanie przedsiębiorstwa 
nie był traktowany jako kluczowy czynnik mający znaczenie w prowadzeniu bizne-
su. Dopiero od przełomu lat 70 i 80 XX wieku tematyka biznesu rodzinnego w coraz 
większym stopniu podejmowana jest w dyskusjach i badaniach naukowych oraz staje 
się przedmiotem debat politycznych i polityki gospodarczej. Powstają coraz liczniejsze 
organizacje zrzeszające przedsiębiorców rodzinnych jak choćby międzynarodowa Fa-
mily Business Network czy polska Inicjatywa Firm Rodzinnych. Rola firm rodzinnych 
została zauważona również prze Komisję Europejską, która powołała w roku 2007 
grupę ekspercką ds. Biznesu Rodzinnego. Również instytucje otoczenia biznesu po-
dejmują badania i analizy oraz formułują propozycje programów wsparcia w zakresie 
usług i szkoleń dla firm rodzinnych. Takie działania podjęła w Polsce Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości zlecając w 2009 roku przeprowadzenie pierwszych repre-
zentatywnych badań i wdrażając program szkoleniowo-doradczy dla firm rodzinnych 
z sektora MSP. Wzrost zainteresowania przedsiębiorczością rodzinną wskazuje, że co-
raz bardziej dostrzega się znaczenie gospodarcze i społeczne tej formy prowadzenia 
biznesu. 

Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią charakterystyczną grupę podmiotów gospo-
darczych, które łączą działalność w sferze gospodarczej ze sferą rodzinną. W tej ka-
tegorii mieszczą się zarówno małe podmioty gospodarcze jak i duże przedsiębiorstwa 
kontrolowane przez rodzinę. Nie dopracowano się dotychczas jednoznacznych kry-
teriów wyróżniania firm rodzinnych, najczęściej wskazuje się na: rodzinną strukturę 
własności podmiotu, sprawowanie strategicznej kontroli nad przedsiębiorstwem przez 
rodzinę, udział członków rodziny w zarządzaniu oraz zaangażowanie więcej niż jedne-
go pokolenia w funkcjonowaniu firmy i chęć utrzymania go przez następne pokolenie. 

Współczesne warunki gospodarowania stawiają zarządzających przedsiębiorstwa-
mi rodzinnymi przed wieloma problemami dotyczącymi strategicznych i operacyjnych 
aspektów zarządzania jak również przez specyficznymi wyzwaniami wynikającymi 
z uwarunkowań i reguł rodzinnego biznesu. Problemy związane miedzy innymi z bu-
dową strategii przedsiębiorstwa, sukcesją oraz kształtowaniem kultury organizacyjnej 
i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz rolą firm rodzinnych w gospodarce stano-



wią tematykę prezentowanej monografii. Prezentowany tom składa się z dwóch części 
zawierających zagadnienia szczegółowe. 

Część pierwsza Strategie zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym dotyczy 
szerokiej gamy zagadnień strategicznych związanych z celami i formułowaniem stra-
tegii oraz uwarunkowań wynikających ze specyfiki i rodzinnego charakteru biznesu. 
Zwrócono uwagę na rolę czynników wpływających na utrzymanie przewagi konkuren-
cyjnej, znaczenie i formy nadzoru właścicielskiego oraz znaczenie procesów sukcesyj-
nych w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa rodzinnego. 

W drugiej części Przedsiębiorstwo rodzinne w gospodarce rynkowej ukazano 
opracowania poświęcone różnym aspektom funkcjonowania przedsiębiorstw rodzin-
nych. Autorzy tych opracowań wskazują na znaczenie i rozwój badań przedsiębiorstw 
rodzinnych oraz przyczyny wzrastającego zainteresowania tymi podmiotami w Polsce. 
Odniesiono się także do specyfiki i problemów jakie powstają w wynagradzaniu w fami-
ly business, oraz ukazania roli rodziny jako interesariusza małego przedsiębiorstwa. Inte-
resujące rozważania dotyczą Społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zaangażowa-
nia małych firm rodzinnych w ich środowisku działania oraz zarządzania konfliktem 
i znaczeniem mentoringu.

Szeroki zakres prezentowanych zagadnień oraz wyników badań zamieszczonych 
tym tomie pozwala mieć nadzieję, że jego lektura będzie przydatna w poznawaniu spe-
cyfiki strategii i zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym.

Andrzej Marjański 
  



Część I

Strategie zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym 





Wojciech Popczyk
Uniwersytet Łódzki

Zarządzanie zaufaniem jako warunek utrzymania przewagi 

konkurencyjnej przez firmy rodzinne  

nad ich odpowiednikami nierodzinnymi

Abstract
The empirical research carried out in different countries on the performance of family businesses in 
comparison to their non-family counterparts show that the former are more effective than the latter. 
The natural source of the family business competitive advantage is family, social capital. Trust is a ma-
jor element which makes up the capital. In the paper, the author describes the nature of the trust 
and identifies critical conditions necessary to sustain this strategic resource as time goes by and the 
business grows. According to the concept by Sundaramurthy to sustain the emotional trust in family 
businesses, their founders and managers have to focus on developing other forms of trust which are 
complementary to the emotional one and support it.

1. Wprowadzenie

Wraz ze wzrostem złożoności współczesnej organizacji i nieprzewidywalności jej oto-
czenia rośnie znaczenie zaufania w procesie budowy przewagi konkurencyjnej i imple-
mentacji efektywnych strategii rozwoju. Zaufanie jako komponent kapitału społecznego 
ułatwia dzielenie się wiedzą, generowanie nowej wiedzy, funkcjonowanie w ramach sie-
ci oraz wzmacnia reputację i wiarygodność biznesu w otoczeniu. Badania empiryczne 
przeprowadzone w wielu krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego i należą-
cych do różnych kręgów kulturowych dowodzą, że firmy rodzinne osiągają nie gorsze, 
a w większości przypadków lepsze wyniki od swoich odpowiedników nierodzinnych 
mimo swoich niedoskonałości w zakresie finansowania i zarządzania zasobami ludzki-
mi [Popczyk, 2010]. Źródłem sukcesu firm rodzinnych jest kapitał rodzinny rozumia-
ny jako specyficzna forma kapitału społecznego, którego jednym z komponentów jest 
zaufanie. Celem artykułu jest opisanie natury zaufania w firmie rodzinnej i warunków 
utrzymania go w procesie wzrostu biznesu.

2. Kapitał rodziny jako specyficzna forma kapitału społecznego

Kapitał społeczny można najprościej określić jako potencjał wynikający ze spoistości 
relacji międzyludzkich, siłę więzi społecznych, które służą interesom wspólnym, a nie 

Przedsiębiorczość i Zarządzanie
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wyłącznie interesom grupowym lub indywidualnym [Sztaudynger 2009 s.1-2.]. Istnieją 
dwie główne szkoły interpretacji pojęcia kapitału społecznego. J. Coleman i R.D. Putnam 
definiują kapitał społeczny jako ogół norm, sieci wzajemnego zaufania, poziomych sieci zależności 
w danej grupie społecznej, które zwiększają jej sprawność funkcjonowania i skoordynowanie dzia-
łań [Putnam, Leonardi, Nanetti 1995, s. 258]. F.Fukuyama wywodzący się z tej samej 
szkoły określa kapitał społeczny jako umiejętność współpracy międz yludzkiej w obrębie grup 
i organizacji, która pozwala realizować określone interesy. 

P. Bourdieu jest reprezentantem drugiej szkoły kapitału społecznego. Określa on 
kapitał społeczny jako zbiór rzecz ywistych i potencjalnych zasobów, jakie związane są z posia-
daniem trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych związków wspartych na wzajemnej 
znajomości i uznaniu – lub inaczej mówiąc z członkostwem w grupie – która dostarcza każdemu ze 
swych członków wsparcia w postaci kapitału posiadanego przez kolektyw, wiarygodności, która daje 
im dostęp do kredytu w najszersz ym sensie tego słowa [Bourdieu 1985]. „Według tej definicji 
wartość kapitału społecznego mierzy się sumą innych kapitałów i władzy jaką można 
za jego pośrednictwem zmobilizować. Ponieważ definicja Bourdieu uwzględnia punkt 
widzenia jednostki, kapitał społeczny nie jest jednoznacznie pozytywnym zasobem 
z punktu widzenia szerszej społeczności, ponieważ posiadające go jednostki mogą go 
wykorzystać w różnych celach”.

Literatura na temat kapitału społecznego opisuje potencjalne korzyści wynikające 
ze stosunków społecznych w organizacji. Kapitał społeczny jest kategorią stosowaną 
w identyfikacji zasobów, które tkwią w stosunkach, więziach międzyludzkich. Putnam 
[1993, ss.35-42] traktuje kapitał społeczny jako coś pokrewnego do zasobu moralnego, 
co kreuje wartość. Kapitał społeczny stanowi centralne znaczenie sieci silnych, krzy-
żujących się stosunków osobowych powstałych i utrwalanych w czasie, które budują 
fundament zaufania [Nahapiet, Ghoshal, 1998, ss. 242-266].

Związki, które istnieją w społecznej strukturze rodzin różnią się od tych, które 
można spotkać w grupach, społecznościach czy organizacjach nierodzinnych. Relacje 
rodzinne są silniejsze, bardziej intensywne, trwalsze i stabilniejsze. Kapitał rodzinny 
jest specyficzną formą kapitału społecznego, która może powstać tylko w środowisku 
relacji rodzinnych, obejmujących pozytywne relacje sieciowe między członkami rodzi-
ny, między rodziną a klientami oraz między rodziną a społecznością lokalną. Określe-
nie kapitał rodzinny wynika z pewnych cech zjawiska. 

Zarówno kapitał społeczny jak i kapitał rodzinny są zasobami, które można zain-
westować w inne, bardziej specyficzne zasoby oczekując przyszłych, niepewnych zwro-
tów, można wykorzystać je dla różnych celów, obydwie formy kapitału tworzą kanał 
komunikacyjny dla przepływu idei, doświadczenia i wiedzy [Adler, Kwon, 2002, ss.17-
40]. Kapitał społeczny jak i rodzinny mogą stanowić substytut lub uzupełnienie innych 
zasobów, Wymagają też utrzymania. Są ulokowane nie w osobach ale w relacjach mię-
dzy nimi. Zależą od stabilności i ciągłości struktury społecznej, która z kolei wymaga 
czasu, aby się ukształtować.

Co zatem różni kapitał społeczny od jego szczególnej formy – kapitału rodzinnego? 
Otóż kapitał rodzinny:

ogranicza się do członków rodziny i nie można nabyć go przez przejęcie organizacji,–

Wojciech Popczyk 
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dostępny jest natychmiast z uwagi na silną strukturę społeczną, już istniejącą w ro-
dzinach a kształtowaną historycznie przez jej pokolenia,
oparty jest na silniejszych i trwalszych związkach międzyludzkich niż w przypadku 
kombinacji silnych i słabych związków w ramach kapitału społecznego,
ulega w mniejszym stopniu deprecjacji w porównaniu do kapitału społecznego 
z uwagi na długookresowe, międzypokoleniowe związki rodzinne [Hoffman, Hoel-
scher, Sorenson 2006 ss.135-140].
Kapitał rodzinny ma dwa główne komponenty : wewnętrzne i zewnętrzne kana-

ły komunikacyjne oraz system norm rodziny. 
Na kanały informacyjne wewnętrzne składają się wzajemne relacje osobowe, które 

rozwijają członkowie rodziny między sobą w czasie, w ramach rodziny jak i biznesu ro-
dzinnego. Sieci społeczne łączące rodzinę i firmę rodzinną z ich otoczeniem stanowią 
kanały zewnętrzne (kooperacja z innymi organizacjami, konsulting zewnętrzny, relacje 
ze społecznością lokalną, szeroko rozumiane układy i znajomości). Czym częstsze, in-
tensywniejsze są interakcje społeczne i sprawniejsze kanały komunikacyjne w ramach 
rodziny i firmy rodzinnej tym większy jest kapitał rodzinny i potencjał tworzenia prze-
wagi konkurencyjnej.

Normy rodziny tworzą system kontroli społecznej w firmie rodzinnej. Wspólny 
system wartości, przekonań, wypracowany model zachowań pozwala członkom rodziny 
na łatwe komunikowanie się co do pomysłów, wspólnego doświadczenia [Adler, Kwon 
2002], podzielać strategiczne wizje biznesu i orientację na wartości [Nahapiet, Gho-
shall 1998]. Ułatwia dzielenie się wiedzą. Zatem normy rodziny zwiększają efektywność 
działań i zmniejszają zewnętrzną niepewność. Ich obecność w biznesie i skuteczność 
determinowana jest częstotliwością i intensywnością interakcji społecznych w rodzinie 
i biznesie (kanały komunikacyjne). Na normy rodziny składają się: infrastruktura moralna, 
poczucie tożsamości, duże znaczenie reputacji rodziny i biznesu oraz zaufanie.

3. Pojęcie zaufania w organizacji

Istnieje wiele definicji i sposobów opisywania pojęcia zaufanie. W literaturze przed-
miotu na uwagę zasługuje definicja godząca punkty widzenia różnych dyscyplin na-
ukowych w tym zakresie autorstwa Rousseau, Sitkin’a, Burt’a i Camerer’a [1998, ss. 
405-421]. Otóż zaufanie jest stanem psychicznym, na który składa się gotowość i wola 
zaakceptowania ryzyka niepewności, oparty na oczekiwaniach pozytywnych intencji 
i zachowań innych. Zaufanie nie jest zachowaniem ale warunkiem psychologicznym, 
który doprowadza do określonego zachowania. Oczekiwania pozytywnych intencji 
i zachowań dotyczyć mogą indywidualnych osób, grup ludzi (rodzina), przedmiotów 
i organizacji typu przedsiębiorstwo, państwo. Gotowość i wola zaakceptowania nie-
pewności wynika z przewidywalności zachowań obiektu obdarzonego zaufaniem. Po-
wszechnie uważa się, że współzależność między jednostkami (stronami) i niepewność, 
co do tego, czy inni mają intencje działać właściwie, są dwoma warunkami konieczny-
mi pojawienia się zaufania.

Chociaż wiele źródeł traktuje zaufanie i nieufność jako dwie granice jednego conti-
nuum (niski poziom zaufania wskazuje na nieufność), Lewicki, McAllister i Bies [1998, 

–
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ss. 438-458] utrzymują, iż z uwagi na złożoność, wielowymiarowość relacji między 
jednostkami, zaufanie i nieufność są oddzielnymi pojęciami, które mogą współistnieć 
w ramach sieci interpersonalnych. W określonych domenach obdarza się tych samych 
ludzi zaufaniem, w innych nie.

Lewicki i Bunker [1996, ss.114-139] identyfikują trzy podstawy, wymiary (bazy) 
zaufania : kalkulacja, kompetencje i tożsamość (emocje). Zaufanie oparte o kalkula-
cję (nawiązanie do teorii kosztów transakcyjnych) polega na rachunku konsekwencji 
wynikających z braku zaufania lub jego naruszenia oraz korzyści związanych z istnie-
niem i utrzymaniem zaufania. Zaufanie kompetencyjne rodzi się na podstawie wie-
dzy osób obdarzonych zaufaniem. Kompetencje innych są źródłem przewidywalności 
ich zachowań. Trzecia postać zaufania ma miejsce, gdy jednostki rozumieją wzajemnie 
swoje pragnienia, jest zbieżność ich celów, jedność myślenia i odczuwania z uwagi na 
podzielane normy i wartości. Jednostki identyfikują się ze wspólnymi potrzebami, prio-
rytetami i preferencjami. Dobrym środowiskiem dla zaufania na bazie tożsamości jest 
pokrewieństwo, rodzina, grupa zawodowa lub grupa pasji – zainteresowań. Długo-
letnie, pozytywne doświadczenia wynikające z powtarzalnych interakcji też mogą być 
źródłem zaufania opartego na tożsamości, aczkolwiek wymaga to czasu i spełnienia 
uwarunkowań demograficznych.

Mc Allister [1995, ss.24-59] klasyfikuje zaufanie na dwie grupy: zaufanie emocjonal-
ne (zaufanie na bazie tożsamości) oraz zaufanie racjonalne (zaufanie na bazie kalkulacji 
i kompetencji). O ile w firmach nierodzinnych zaufanie racjonalne poprzedza ewentu-
alne pojawienie się zaufania emocjonalnego, w firmach rodzinnych obserwuje się kolej-
ność odwrotną. Zaufanie emocjonalne rozwija się już w rodzinie a następnie może być 
wnoszone jako wyróżniająca kompetencja do biznesu. Liczne badania przeprowadzone 
na świecie i w Polsce potwierdzają, iż środowisko rodziny jest najbardziej sprzyjające 
procesom budowy zaufania emocjonalnego. 

W styczniu 2008 r. [Wciórka, 2008] :
99% Polaków deklarowało, że ufa członkom najbliższej rodziny (w tym 81% zdecydo-
wanie miało zaufanie, a 18% raczej miało zaufanie)
90% Polaków ufało członkom dalszej rodziny (w tym 38% zdecydowanie, 52% ra-
czej ufa)
88% Polaków ufało swoim znajomym (20% ufało zdecydowanie, 68% raczej)
85% Polaków ufało osobom, z którymi pracuje (21% ufało zdecydowanie, 64% raczej)
76% Polaków ufało swoim sąsiadom (16% ufało zdecydowanie, 60% raczej)
72% ufało swojemu proboszczowi (21% ufało zdecydowanie, 51% raczej)
Zaufanie do najbliższych występuje we wszystkich grupach demograficzno-spo-

łecznych, choć jego nasilenie zależy od pozycji społecznej: generalnie wyższe dochody, 
lepsze warunki materialne, poziom wykształcenia zwiększa poziom zaufania.

Z badania, które CBOS przeprowadziło na początku 2010 r.[CBOS 2010, ss.1-23] 
wynika, że duże i nieograniczone zaufanie Polacy mają jedynie do członków najbliższej 
rodziny (potwierdziły się prawidłowości z 2008 r). 72% respondentów opowiada się ra-
czej za zachowaniem ostrożności w kontaktach z innymi ludźmi niż za zbytnią otwar-
tością. 80% respondentów zdecydowanie ufa rodzicom, dzieciom, współmałżonkom, 
a tylko 22% deklaruje, że zdecydowanie ufa swoim znajomym (dominują odpowiedzi 
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umiarkowane – 68% raczej ufa), 36% zdecydowanie ufa dalszej rodzinie (51% raczej 
ufa), 18% zdecydowanie ufa osobom, z którymi pracuje na co dzień (66% raczej ufa), 
17% zdecydowanie ufa sąsiadom (57% raczej im ufa). 

Zaufanie jest także zjawiskiem wielopoziomowym. W literaturze identyfikuje się 
poziom mikro obejmujący zaufanie interpersonalne oraz poziomy makro zaufania sys-
temowego: poziom organizacyjny, międzyorganizacyjny czy społeczny. Wyższy poziom 
zaufania kreuje kontekst dla poziomu niższego, warunkuje jego utrzymanie. Utrzyma-
nie zaufania na poziomie interpersonalnym jest ściśle związane z zaufaniem na pozio-
mie biznesu.

Zaufanie jest stanem dynamicznym. Osiąga się go i utrzymuje w czasie obejmując 
kolejne jego wymiary oraz przechodząc kolejne poziomy. Zarządzanie zaufaniem w or-
ganizacji urasta do rangi nowego trendu czy kierunku w naukach o zarządzaniu.

Chociaż przedsiębiorstwa rodzinne mają tę przewagę nad nierodzinnymi, że od sa-
mego początku funkcjonowania są w posiadaniu zaufania emocjonalnego – najbardziej 
pożądanego wymiaru zaufania na poziomie interpersonalnym, powstaje pytanie, jak 
utrzymać ten cenny zasób w przyszłości, gdy biznes będzie wzrastał i rozwijał się. Cha-
mu Sundaramurthy [2008, ss.89-102] opracował i opublikował w 2008 roku koncepcję 
modelu utrzymania zaufania emocjonalnego w firmie rodzinnej w czasie, wykorzystu-
jąc dotychczasowy stan wiedzy na temat zaufania w organizacji oraz specyfiki funkcjo-
nowania firm rodzinnych.

Rys. 1 Model utrzymania zaufania emocjonalnego w firmie rodzinnej

Źródło: Ch. Sundaramurthy, Sustaining trust within family business, “Family Business Review” 
2008,v. XXI.
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4. Zaufanie emocjonalne jako wyróżniający zasób firm rodzinnych 

W większości przypadków firmy rodzinne w początkowych fazach swojego cyklu życia 
wykorzystują cenny zasób strategiczny, niematerialny jakim jest wysoki poziom zaufa-
nia interpersonalnego, emocjonalnego. Budowanie tego wymiaru zaufania między nie 
spokrewnionymi osobami w firmach nierodzinnych wymaga długiego okresu czasu, 
częstych interakcji a i tak rezultat podejmowanych wysiłków jest niepewny. Wspólna 
historia, doświadczenia, emocje, tożsamość, rytuały składają się na krytyczny czyn-
nik powiązania członków rodziny i pielęgnowania wśród nich zaufania emocjonalne-
go [Gersick, Davis, Hampton, Lansberg, 1997, s.89]. Natychmiastowy dostęp do tego 
typu zasobu przez przedsiębiorstwo rodzinne skutkuje wnoszeniem do jego aktywów 
prywatnych kapitałów i innych zasobów należących do członków rodziny, ich motywa-
cją, poświęceniem, determinacją i zaangażowaniem w działalność na rzecz powodze-
nia wspólnego przedsięwzięcia, w końcu ich cierpliwością i gotowością do wyrzeczeń 
w fazie przedsiębiorczej biznesu lub później w okresach słabszej koniunktury. Zaufanie 
interpersonalne, emocjonalne składające się na kapitał społeczny jest źródłem przewa-
gi konkurencyjnej firm rodzinnych nad ich odpowiednikami nierodzinnymi. Uważa 
się także, że zaufanie emocjonalne i jego implikacje dla biznesu rodzinnego ułatwiły 
w przeszłości rozwój gospodarczy USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, Korei Południowej 
a obecnie jest szansą rozwojową krajów postkomunistycznych, w których rynki kapita-
łowe są nie w pełni rozwinięte lub dostęp do nich ograniczony.

Zaufanie interpersonalne redukuje poczucie niepokoju i niepewności ale może pro-
wadzić także do „ślepego zaufania” i myślenia grupowego, zjawiska negatywnego, któ-
re często spotkać można w firmach rodzinnych [Sundaramurthy, 2008]. Taki rodzaj 
zaufania ma charakter dysfunkcyjny ponieważ tłumi system wczesnego ostrzegania 
towarzyszący stanowi niepokoju. Firmom rodzinnym, które odnoszą sukcesy w fazie 
przedsiębiorczej i kojarzą je z istnieniem spójnego przywództwa rodzinnego w biz-
nesie grozi zjawisko „ślepego zaufania”. Takie spójne grupy interesu orientują się na 
zachowania defensywne, poszukują consensusu, popadają w stan samozadowolenia, 
co w efekcie obniża jakość podejmowanych decyzji i zdolność biznesu rodzinnego do 
skutecznego konkurowania. 

5. Zaufanie kompetencyjne i jego rola w utrzymaniu zaufania emocjonalnego 
w firmach rodzinnych

Trzeba jednak pamiętać, że w kolejnych fazach cyklu życia biznesu rośnie złożoność 
i wielowymiarowość procesów zarządzania, pojawiają się nowe wyzwania : rynkowe, 
konkurencyjne, technologiczne i konieczność podejmowania decyzji, których trafność 
determinować będzie kontynuację biznesu i bezpieczeństwo finansowe rodziny. Jest to 
czas na budowanie zaufania opartego na bazie wiedzy i kompetencji. Zarówno członko-
wie rodziny zaangażowani w biznes jak i ci, którzy partycypują tylko w jego własności 
potrzebują poczucia bezpieczeństwa materialnego i wiary w to, że ich przedsięwzięcie 
rodzinne zarządzane jest profesjonalnie a jego aktywa zostaną pomnożone. Brak ta-
kiej pewności, ewidentne błędy, niekompetencje przedsiębiorcy- lidera rodzą konflikty 
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i podważają zaufanie emocjonalne – które determinowało sukces w fazie przedsiębior-
czej, było źródłem przewagi konkurencyjnej biznesu nad firmami nierodzinnymi.

Ponadto, w późniejszych fazach cyklu życia biznesu rodzinnego ma często miejsce 
dyspersja władzy i własności między większą liczbę członków rozrastającej się rodziny, 
przedstawicieli kolejnych pokoleń i ich rodzin, między którymi dochodzi do rzadszych 
niż w przypadku pokolenia założycieli i ich dzieci interakcji personalnych. Słabsze, 
mniej efektywne kanały komunikacyjne zmniejszają poziom zaufania emocjonalnego. 
Pogodzenie różnych wizji biznesu i oczekiwań właścicieli, co do ich roli w zarządzaniu 
wymaga odwołania się do wiedzy i kompetencji. Zaufanie na bazie wiedzy i kompeten-
cji jest komplementarne do zaufania emocjonalnego i wspiera je. 

Są dwa sposoby budowania zaufania kompetencyjnego : zewnętrzny i wewnętrzny. 
Pierwszy z nich polega na sięgnięciu do zasobów zewnętrznych i obejmuje:

zatrudnienie profesjonalnych menedżerów spoza rodziny,
stworzenie rady konsultacyjnej składającej się z przedstawicieli właścicieli, zarządu 
i specjalistów – konsultantów z zewnątrz. Ponieważ spojrzenie na firmę z szerszej 
perspektywy jest doświadczeniem obcym właścicielom większości niepublicznych 
firm rodzinnych, uważa się za pożądane powołanie w firmie ciała doradczo-nad-
zorczego, skupiającego specjalistów z zewnątrz. Zadaniem tego organu byłoby po-
maganie udziałowcom i menedżerom w koncentrowaniu się na profesjonalizacji 
biznesu.
profesjonalizacja w zakresie struktury własności, polegająca na odejściu od zamknię-
tej struktury własności biznesu rodzinnego i dopuszczeniu do niej udziałowców nie 
należących do rodziny, inwestorów zewnętrznych w celu zwiększenia płynności ka-
pitału, pozyskania nowych źródeł finansowania rozwoju oraz dostępu do wiedzy 
i kompetencji potencjalnych partnerów. Obserwacje zachowań strategicznych firm 
rodzinnych na świecie i w Polsce potwierdzają między innymi kluczową rolę czyn-
nika zewnętrznego (zwłaszcza udziałowca zagranicznego) w inicjacji, przebiegu 
i tempie internacjonalizacji biznesu.
uczestnictwo w sieci i korzystanie z kapitału społecznego, zewnętrznego.
Metoda wewnętrzna polega na rozwijaniu kompetencji menedżerskich członków 

rodziny zaangażowanych w biznes lub planujących to uczynić. Kluczową rolę w tej me-
todzie odgrywa wczesne planowanie sukcesji czyli opracowanie i realizacja strategicz-
nego planu przekazania władzy i własności przez aktualnego właściciela wybranemu 
następcy, który będzie w stanie zapewnić kontynuację i rozwój biznesu. Przygotowanie 
następnego pokolenia do objęcia stanowisk, do bycia przedsiębiorcami strategicznymi 
łączy się z czymś więcej niż tylko z uczeniem technik związanych z codziennym, bie-
żącym zarządzaniem. Proces ten wymaga stworzenia liderów z wizją, którzy będą mieli 
pozytywny, długookresowy wpływ na firmę i rodzinę. Edukacja wyznaczonych następ-
ców powinna obejmować wykształcenie formalne menedżerskie, odbyte przynajmniej 
w części za granicą (to pomaga przyszłym menedżerom pochodzącym z kultur mniej 
globalnych pokonywać bariery psychologiczne w internacjonalizacji biznesu, zwiększa 
ich mobilność międzynarodową i ułatwia im wypracowanie wizji globalnej biznesu), 
odbycie stażu, praktyk w innych przedsiębiorstwach o wysokiej kulturze zarządzania, 
przed zatrudnieniem w firmie rodzinnej celem dywersyfikacji kompetencji i dokona-
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nia transferu zewnętrznych dobrych praktyk do biznesu. Członkowie rodziny, którzy 
zarządzają biznesem mogą nabywać, uzupełniać i rozwijać kompetencje uczestnicząc 
w różnego rodzaju studiach podyplomowych lub projektach edukacyjnych przeznaczo-
nych dla przedsiębiorców.

Wymienione metody budowania zaufania kompetencyjnego przyczyniają się do:
wzmocnienia granic między systemem rodziny i systemem biznesu, co zmniejsza 
ryzyko wystąpienia konfliktów,
zwiększenie jakości podejmowanych decyzji strategicznych,
szerszej perspektywy oceny efektywności funkcjonowania biznesu,
poszukiwań, rozwoju i aplikacji kompetencji niezbędnych do konkurowania w cią-
gle zmieniającym się otoczeniu. 

6. Zaufanie systemowe i jego rola w utrzymaniu zaufania emocjonalnego 
w firmach rodzinnych

Najistotniejszym elementem środowiska wewnętrznego biznesu, który ma decydujący 
wpływ na osiąganie coraz to wyższych poziomów profesjonalizacji firmy rodzinnej, 
jest osoba przedsiębiorcy jako lidera i jego zespół kierowniczy. Przejście z jednego eta-
pu organizacyjnego do drugiego w firmach rodzinnych przebiega z dużymi trudno-
ściami. Literatura empiryczna z dziedziny przedsiębiorczości rodzinnej wskazuje, że 
jednym z głównych problemów jest niezdolność właściciela – założyciela firmy oraz 
jego zespołu kierowniczego do przekształcenia małego lub średniej wielkości przedsię-
biorstwa w profesjonalnie zarządzaną firmę [ Jeżak, Popczyk, Winnicka-Popczyk, 2004, 
ss.96-97]. Pomyślna transformacja wymaga, aby zespół menedżerski wyższego szczebla 
rozwijał i nabywał nowe umiejętności wraz z ekspansją firmy. Zgodnie z teorią zhie-
rarchizowanych systemów zdolność do przyswajania nowych umiejętności i niezbędnej 
wiedzy może zależeć od ich potencjału intelektualnego oraz wieku. Każdy etap roz-
woju charakteryzuje się swoistymi wymaganiami co do roli przewidzianej dla liderów 
i menedżerów na różnych poziomach struktury organizacyjnej. Poszczególnym pozio-
mom przyporządkowane są zadania o różnym stopniu złożoności, a zatem zgodnie ze 
wspomnianą teorią poszczególne stanowiska kierownicze winny być obsadzane przez 
menedżerów o wymaganym dla danego stanowiska i etapu potencjale intelektualnym.

Zaufanie systemowe odnosi się do cech kolektywnych administracji i zarządu bizne-
su a nie do charakterystyk indywidualnych aktorów, co zapewnia kontynuację działań 
i zachowań, gdy ci aktorzy zmieniają się [Sydow, 1998, ss.31-63]. Zaufanie systemo-
we nie ma zatem charakteru personalnego. Podsystemy, procesy, procedury mogą być 
źródłem zaufania dla szerokiej sieci jednostek obejmującej: aktywnych i nieaktywnych 
członków rodziny, pracowników nie należących do rodziny, partnerów biznesowych: 
dostawców, odbiorców, kooperantów. Kiedy biznes rodzinny rośnie, nie sposób utrzy-
mać zaufania interpersonalnego bez wiary w system, który reguluje kluczową wymianę 
interpersonalną. Tradycje oraz „formalne reguły”, które przyczyniają się do wyższego 
poziomu przewidywalności, niezawodności działań i zachowań w organizacji powinny 
stymulować rozwój zaufania instytucjonalnego, systemowego. Kluczowymi dla tworze-
nia bazy zaufania systemowego jest transparentność tych tradycji i reguł oraz zgodność 
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ich z elementarnymi zasadami sprawiedliwości i przyzwoitości. W kontekście przedsię-
biorstwa rodzinnego o dużym potencjale konfliktów wynikających z nakładających się 
na siebie podsystemów: rodziny, biznesu i własności, jasne, transparentne reguły mogą 
lepiej rozgraniczać role przewidziane tymi podsystemami i redukować ich ambiwalent-
ność, ustalać zakres odpowiedzialności i poziom oczekiwań aktorów systemu biznesu 
rodzinnego, co istotnie przyczynia się do utrzymania zaufania emocjonalnego i rozwo-
ju pozostałych jego form. John Ward [2004, s.40] stwierdza, że te firmy rodzinne, które 
odnoszą spektakularne sukcesy identyfikują z wyprzedzeniem sytuacje mogące rodzić 
konflikty w przyszłości i podejmują przeciwdziałania zanim problem wystąpi. Polityka 
zatrudniania (te same zasady kompetencyjne dla członków rodziny i kandydatów spoza 
niej), wynagradzania, motywowania, oceniania i awansu w firmie rodzinnej ułatwiają 
zarządzanie oczekiwaniami poszczególnych aktorów i redukują groźbę pojawienia się 
konfliktów i utraty zaufania emocjonalnego. Zasady wynagradzania i motywowania 
adekwatnie do zakresu odpowiedzialności, poziomu wymaganych kompetencji oraz 
osiąganych wyników powinny być standardem.

7. Podsumowanie

Naturalnym źródłem przewagi konkurencyjnej firm rodzinnych nad ich odpowied-
nikami nierodzinnymi jest kapitał społeczny rodziny, którego jednym z zasadni-
czych elementów jest zaufanie emocjonalne, interpersonalne.
Zaufanie jest pojęciem wielowymiarowym, wielopoziomowym i dynamicznym, co 
przejawia się tym, że ewoluuje w czasie.
Najcenniejszą postacią zaufania w organizacji jest zaufanie interpersonalne, emo-
cjonalne. Taki zasób wnoszony jest do biznesu rodzinnego ze środowiska rodziny, 
w którym interakcje personalne są częste, głębokie i emocjonalne.
Utrzymanie i zwiększanie zaufania emocjonalnego w firmach rodzinnych przy 
przechodzeniu na kolejne etapy rozwoju oraz gdy pojawia się w nich zjawisko dyfu-
zji władzy i własności, jest możliwe pod warunkiem budowania zaufania kompeten-
cyjnego i systemowego.
Instrumentem dochodzenia do wysokiego poziomu zaufania w firmie rodzinnej 
jest komunikacja między członkami rodziny. Sprawne i drożne kanały informacyjne 
w sieci interakcji rodzinnych pozwalają wypracować i utrwalić normy rodziny sta-
nowiące podstawę procesów, procedur i struktur biznesu.
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Family governance – struktury i praktyka 

Doświadczenia światowe

Abstract 
The importance of family governance is primarily perceived by advisors collaborating with family busi-
nesses. However, the experience of the world’s oldest family firms indicates that family governance has 
played an important role in their survival over the centuries. 
The main aim of the paper is an attempt to define family governance and indicate the challenges that 
family governance has to meet. Moreover, it characterizes elements of the family governance system, 
with greatest stress on governance mechanisms established on the family level. 
As practice demonstrates, family governance should provide structures and mechanism that facilitate 
a balance between the firm and family. The need for their implementation grows together with the 
increasing complexity of the organization and family. 

1. Wprowadzenie

Nikogo dziś nie trzeba przekonywać, że firmy rodzinne stanowią ważną siłę napędową 
wielu światowych gospodarek. Na przykład w 2003 r. w Stanach Zjednoczonych ame-
rykańskie family business wygenerowały 64% PKB (Lane S. i in., 2006, s. 148). Stano-
wią one również ważne źródło zatrudnienia. W zależności od przyjętej definicji firmy 
rodzinnej – wyniki badań wskazują, że w przypadku szerokiej definicji – zatrudniają 
one 62% populacji amerykańskich pracowników (ok. 82 miliony osób), a w przypadku 
węższej definicji jest to 27% tej populacji (ok. 36 milionów osób)1 (Astrachan J.H., Sha-
ker M.C., 2006, s.63). 

Także w Europie przedsiębiorstwa rodzinne stanowią ważną grupę podmiotów 
gospodarczych. Na przykład w Wielkiej Brytanii - według statystyk ASBS ok. 70% 
firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników jest firmą rodzinną; w przypadku małych 
przedsiębiorstw (od 10 do 49 pracowników) stanowią one 62%. Wraz ze wzrostem or-
ganizacji ich udział jednak maleje i wśród średnich przedsiębiorstw już tylko 51% pod-
miotów należy do grona biznesów rodzinnych (od 50 do 250 pracowników) (O’Sullivan 
M., Koutsoukis A., 2008, s. 14). W grupie zaś 100 największych firm ich odsetek jest 

1 Ze względu na szerokie spektrum możliwości definiowania firm rodzinnych, liczba biznesów ro-
dzinnych w zależności od definicji w danym kraju może się wahać od 15% do 80% (Westhead i Cowling, 
1998 [w] O’Sullivan M., Koutsoukis A., 2008, s.7)
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jeszcze niższy i plasuje się na poziomie 8%. Z kolei w państwach Europy Kontynen-
talnej udział firm rodzinnych wśród 100 największych podmiotów jest zdecydowanie 
wyższy. Na przykład we Francji w 37% ze 100 największych firm, rodzina należy do 
jej największych akcjonariuszy, w Niemczech w 36% tego typu podmiotów, a we Wło-
szech w 30%. (Herve Prettre [w] O’Sullivan M., Koutsoukis A., 2008, s. 14) 

Firmy rodzinne, jako ważna składowa gospodarki są charakterystyczne nie tylko 
dla Europy czy Stanów Zjednoczonych. Przeprowadzone w 2005 r. badania w Japo-
nii ujawniły, że 95% podmiotów gospodarczych to firmy rodzinne, które dostarczają 
77.4% miejsc pracy (Goto T., 2006, s. 517) W Indiach przedsiębiorstwa rodzinne sta-
nowią około 95% zarejestrowanych firm. Zdaniem R.K. Bhatnagara udział firm ro-
dzinnych w indyjskiej gospodarce zdecydowanie wykracza poza płacenie podatków czy 
tworzenie miejsc pracy. W ciągu ponad ostatnich 100 lat indyjskie firmy rodzinne miały 
swój udział w walce o wolność Indii, w obniżaniu kosztów transakcyjnych jak również 
zapewniły szeroką podstawę pod przemysłową bazę gospodarki indyjskiej (R.K. Bhat-
nagar, 2007)

W Polsce natomiast, z przeprowadzonych w 2009 r. przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP) badań, wynika, że wśród badanych 1610 przedsiębiorstw 
z sektora małych średnich przedsiębiorstw, firmy rodzinne stanowiły 36%. Podob-
nie jak w Wielkiej Brytanii, również i w Polsce udział firm rodzinnych maleje wraz ze 
wzrostem rozmiarów organizacji. I tak w badanej populacji podmiotów - firmy rodzin-
ne stanowiły 38% mikroprzedsiębiorstw, w populacji małych firm ich udział był na 
poziomie 28%, a wśród średniej wielkości podmiotów stanowiły one 14%. W oparciu 
o wyniki badań PARP można szacować, że firmy rodzinne należące do sektora MSP 
wytwarzają co najmniej 10.4% ogółu polskiego PKB (ponad 121 miliardów złotych) 
(Kowalewska A, 2009, s. 17)

Znaczący udział firm rodzinnych w populacji podmiotów gospodarczych i tym sa-
mym ich wkład w rozwój rodzimych gospodarek, nie podlega więc wątpliwości. Za-
niepokojenie wzbudza jednak ich stosunkowo słaba zdolność przetrwania wraz z ko-
lejnymi pokoleniami, które z czasem dochodzą do władzy. Najczęściej cytowane dane 
statystyczne wskazują, że w ręce drugiego pokolenia przechodzi 30% biznesów rodzin-
nych, z tej populacji pod rządy trzeciej generacji przechodzi już tylko 15% firm, a w rę-
ce kolejnych pokoleń rodziny dostaje się jedynie 3% firm (Ward J. 1987). W pewnym 
stopniu powyższe dane wpisują się w statystyki dotyczące ogólnej zdolności przetrwa-
nia przedsiębiorstw, szczególnie jeśli chodzi o firmy znajdujące się w gestii pierwszego 
pokolenia. Przyjmuje się bowiem, że 70-80% wszystkich prywatnych przedsiębiorstw 
upada w ciągu pierwszych 4-5 lat swojego istnienia na rynku, a mniej jak 10% obchodzi 
10 letni jubileusz swojego działania. (Hess E.D., 2006, s.IX) 

Poszukując recepty na przetrwanie firm rodzinnych, amerykański badacz W. O’Ha-
ra (2004) podjął próbę zgłębienia fenomenu długowieczności analizując doświadczenia 
- należących na najstarszych na świecie - 100 przedsiębiorstw rodzinnych. Wśród ziden-
tyfikowanych przez W. O’Hara czynników sprzyjających ich długowieczności znalazło 
się: (Goto T., 2006, s. 519-520)

zjednoczenie rodziny i jej zaangażowanie w kontynuację przetrwania dorobku 
wcześniejszych pokoleń

–

Izabela Koładkiewicz 



21

dostarczanie produktów zaspokajających podstawowe potrzeby ludzkie (np. budowa 
świątyń, prowadzenie gospody czy produkcja wina i oliwy)
zasada „pierworodnego” (ang. primogeniture) – w trwaniu rodzinnej własności mia-
ły udział zarówno kobiety; wykorzystywana była też adopcja osób spoza rodziny
przypisywanie wyższej wagi biznesowi jak rodzinie; biznes jako obowiązek wobec 
społeczności i klientów
układanie/rozwiązywanie konfliktów (conflicts arrangement)
spisywanie planów
system nadzoru/ rządzenia (a system of governance)
zdolność do zmiany, bez porzucania podstawowych rodzinnych wartości
Z powyższej listy wynika, że wśród zidentyfikowanych czynników warunkujących 

długotrwałość działania badanych przedsiębiorstw rodzinnych, uwzględniony też został 
system nadzoru/rządzenia czyli sfera family governance. Ze względu na fakt, że firmy 
rodzinne bardzo często są postrzegane jako małe przedsiębiorstwa typu sklepik osie-
dlowy czy zakład rzemieślniczy prowadzony przez rodziców, sfera nadzoru/rządzenia 
nie jest w ich przypadku traktowana jako czynnik, który może mieć istotne znaczenie 
dla ich dalszego rozwoju. Zdaniem zaś wielu doradców firm rodzinnych, budowanie 
odpowiednich struktur nadzoru w tego typu podmiotach warunkuje ich przetrwanie 
i przejście z sukcesem w ręce kolejnych pokoleń. (np. Lansberg I, 1999, Ward J. 1987, 
Ward J., 2004) Ponieważ w Polsce powoli rozpoczyna się już proces przekazywania 
władzy w firmie między pierwszym a drugim pokoleniem, problem budowy adekwat-
nych struktur nadzoru powinien zyskiwać na znaczeniu. A czy tak będzie w praktyce, 
to przyszłość dopiero pokaże. Realizowane zaś przez rodziny właścicieli scenariusze 
mogą być różne – od braku ich tworzenia, poprzez bierną ich budowę (celem zaspo-
kojenia np. wymogów prawa) na przemyślanych działaniach skończywszy. U podstaw 
tych działań mogą leżeć zróżnicowane motywy, a wśród nich najłatwiej wskazać te 
które mogą warunkować pasywną postawę rodziny w zakresie tworzenia struktur nad-
zoru w swojej firmie. Pasywność ta może wynikać albo z braku dostrzegania takiej 
potrzeby przez rodzinę właścicieli albo z braku jej wiedzy na ten temat. W odpowiedzi 
na ten drugi ze wskazanych powodów, głównym zamiarem tego artykułu jest przybli-
żenie światowych doświadczeń w tym obszarze. Jednym zaś z podstawowych celów 
jest próba zdefiniowania sfery family governance oraz określenie wyzwań z jakimi tworzony 
system nadzoru musi się zmierzyć, jak również scharakteryzowanie składowych tego systemu, 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na mechanizmy nadzoru tworzone na płaszcz yźnie rodziny. 
(takie zawężenie przedmiotu rozważań wymusza ograniczona wielkość artykułu)

Ważną składową prowadzonych rozważań będzie również identyfikacja cz ynników sty-
mulujących tworzenie struktur nadzoru na poziomie rodziny oraz określenie cz ynników warunku-
jących ich dalszą dynamikę rozwoju oraz ewolucję ich zadań. 

Przed prezentacją wyników badań będących efektem dokonanego przeglądu lite-
ratury przedmiotu, należy dodać, że na potrzeby tego artykułu termin family gover-
nance będzie tłumaczony jako nadzór/rządzenie w firmie rodzinnej. O wykorzystaniu 
szerszego pojęcia jak bezpośrednie jego tłumaczenie jako „kontrola/nadzór rodziny” 
decyduje fakt, że w nadzór/rządzenie prowadzone przez rodzinę właścicieli mogą być 
zaangażowani nie tylko członkowie rodziny, ale także outsiderzy czyli osoby nie powią-

–

–

–

–
–
–
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zane więzami krwi z rodziną właścicieli. Zawężenie się tylko do tłumaczenia „nadzór 
rodziny” mogłoby wskazywać, że osoby zaangażowane w ten proces muszą być człon-
kami rodziny, a jak pokazują dotychczasowe doświadczenia nie zawsze jest to zgodne 
z obserwowaną praktyką (w szczególności dotyczy to poziomu rady dyrektorów/rady 
nadzorczej oraz kadry zarządzającej). 

2. Nadzór/rządzenie w firmie rodzinnej (family governance) – zarysowanie sfery 
działania 

Przeprowadzona analiza literatury przedmiotu wskazuje, że jak na razie nie został osią-
gnięty consensus w kwestii zdefiniowania sfery nadzoru w firmie rodzinnej (family go-
vernance). W zależności od potrzeb Autorzy budują swoje własne definicje, które po 
części pokrywają się jak również obejmują nowe wymiary postrzegania nadzoru w tego 
typu podmiotach. Poniżej zostanie przedstawiony krótki przegląd napotkanych defini-
cji. Przed ich prezentacją należy podkreślić, że na złożoność obszaru family governan-
ce wpływa nałożenie się zarządzania rodzinnymi relacjami na zarządzanie relacjami 
charakterystycznymi dla obecnej w firmie sfery nadzoru. Na początku istnienia firmy, 
gdy jej interes i rodziny jest praktycznie ten sam, nałożenie się tych sfer nie wywołuje 
zbyt wielu problemów (zespół zarządzający jest tożsamy z rodziną, a najczęściej jest to 
kontrolujący właściciel2). Z czasem dynamika rozwoju systemu firmy i systemu rodziny 
powoduje wyraźne ich rozdzielenie, co przekłada się na wzrost złożoności procesu 
zarządzania tymi relacjami. Z upływem czasu relacje w firmie rodzinnej przechodzą 
transformację od typowych relacji rodzinnych w relacje biznesowe, a dotychczasowy 
jeden zespół zarządzający zmienia się w trzy grupy aktorów (Cadbury A., 2000, s.5, 
11-12): 

rodzinę właścicieli
rodzinę właścicieli/kadrę zarządzającą
kadra zarządzająca nie związana z rodziną - spoza rodziny
Każda z ww. grup wnosi swoje własne interesy i oczekiwania, które mogą być dość 

zróżnicowane, co w efekcie może przekładać się na charakter relacji między nimi (nie 
zawsze muszą być one przyjazne i pokojowe). Dlatego też jednym z ważniejszych wy-
zwań w procesie tworzenia struktur nadzoru, jest przejrzyste zdefiniowanie ról ww. 
grup i określenia ich zadań i odpowiedzialności w życiu firmy rodzinnej. Jego realizacja 
w dużej mierze będzie warunkować sposób zarządzania nowo powstałymi relacjami. 
(Cadbury A., 2000)

Wraz z pojawieniem się innych, jak zespół zarządzający (tożsamy z rodziną/ kon-
trolujący-właściciel), grup interesów w rodzinnym biznesie, pojawia się konieczność 
wprowadzenia nadzoru/monitorowania podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji. 
Zdaniem B. Hartley i G. Griffith (2009; s. 207), potrzeba stworzenia systemu nadzoru/
rządzenia (a governance system) pojawia się już wtedy gdy kiedy więcej jak jedna oso-

2 W artykule został wykorzystany model rozwoju firmy rodzinnej opracowany przez K. E. Gersic-
ka, J. A. Davisa, M. M Hamptona i I. Lansberg (2007) zakładający takie fazy rozwoju firmy rodzinnej jak: 
Faza I - Kontrolujący właściciel, Faza II. Partnerstwo Rodzeństwa oraz Faza III – Konsorcjum kuzynów 
(Gersick, K. E. i in.) (1997)

–
–
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ba ma prawo do korzyści wygenerowanych w ramach systemu rodzinnego bogactwa 
(the family wealth system). Podstawowym zaś zadaniem wdrożonych mechanizmów 
nadzoru powinno być zaangażowanie właściwych ludzi w podejmowanie decyzji, któ-
re dotyczą każdego aspektu związanego z kontynuowaniem /kontynuacją rodzinnego 
bogactwa. 

Podsumowując można stwierdzić, że potrzeba tworzenia struktur family gover-
nance pojawia się wraz z utratą jedności między interesem rodziny a interesem firmy. 
Proces ten postępuje wraz z dystrybucją własności wśród rosnącej liczby członków ro-
dziny. Jego dynamika rośnie wraz ze wzrostem biznesu jak i rodziny. W przypadku 
wzrostu liczby członków rodziny wzrasta również zróżnicowanie pomiędzy interesami 
jej poszczególnych członków. A typowym przykładem gdy konflikt interesów może 
się pojawić jest sytuacja gdy część członków rodziny jest bezpośrednio zaangażowana 
w działalność firmy a pozostała część już nie. (Cadbury A, 2000, s. 9-11)

W powyższy tok rozważań w pewnym zakresie wpisuje się definicja włoskich ba-
daczy - P. Gubitta i M. Gianecchini (2002; s. 278) – którzy przyjmują, że w firmach 
rodzinnych nadzór (governance) staje się syntezą (a czasami kompromisem) wartości rodziny 
i reguł biznesu. Synteza ta obejmuje wszystkie krytyczne etapy rozwoju organizacji tj.: de-
legowanie funkcji menedżerskich, rozwój stylu zarządzania, zaangażowanie członków 
rodziny w organy/ciała zarządzania, przedsiębiorczy proces sukcesji czy otwarcie na 
dopływ kapitału z innych, nie powiązanych z rodziną źródeł. Tworzone struktury nad-
zoru/ rządzenia (governance) mogą mieć charakter ciał kolegialnych (tj. zgromadzenie, 
rada dyrektorów czy zarząd (executive board) jak również indywidualnych (prezes-
CEO, COO). A ich zadaniem jest zdefiniowanie procesu podejmowania decyzji i je-
go efektywność. (Gubitta P., Gianecchini M., 2002; s. 279). Tworzony model nadzoru 
powinien być zgodny zarówno z formalnymi jak i nieformalnymi regułami obecnymi 
w danej organizacji. W funkcjonowanie struktur nadzoru mogą się angażować zarów-
no członkowie rodziny jak i outsiderzy nie-powiązani z rodziną właścicieli, wnosząc 
krytyczne zasoby dla rozwoju organizacji i zapewniając jej zarządzanie, kontrolę i od-
powiedzialność. (Gubitta P., Gianecchini M., 2002; s. 279)

Z kolei I. Lansberg (1999, s. 281 - 282) twierdzi, że tworzenie struktur nadzoru 
w firmie rodzinnej ma na celu ochronę długoterminowych interesów akcjonariuszy 
– członków rodziny poprzez zapewnienie wzrostu i ciągłości przedsiębiorstwa oraz 
działania podtrzymujące harmonię i bogactwo rodziny. Struktury nadzoru stanowią 
ważną siłę napędową ciągłości istnienia firmy rodzinnej, a czynnikiem warunkującym 
ich skuteczność jest ciągła edukacja członków rodziny w zakresie ich wykorzystania. 
W firmach rodzinnych nadzór powinien być traktowany jako sposób na życie. 

Wdrożenie struktur nadzoru często jest też właściwą odpowiedzią na wzrost zło-
żoności rodziny, firmy i struktury własności, ale jak pokazuje praktyka życia mogą się 
pojawić sytuacje wymagające zupełnie innych rozwiązań jak nadzór w postaci struktur. 
Zdarza się bowiem, że nawet w przypadku złożonych biznesów rodzinnych struktury 
rządzenia/nadzoru mogę nie być potrzebne, a ich zadania w pełni efektywnie realizo-
wać będzie charyzmatyczny lider stojący na czele rodzinnego biznesu. Uwzględniając 
więc różnorodność potrzeb firm rodzinnych, I. Lansberg proponuje aby w odniesieniu 
do sfery nadzoru (governance) stosować raczej koncepcję: „panowanie versus rządze-
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nie” (ang. to rule versus to govern). W praktyce wyraża się ona poprzez obecność lidera 
(ruling) lub poprzez struktury (governance). W przypadku firmy rodzinnej przez cały 
czas mamy bowiem do czynienia z debatą pomiędzy scentralizowaną władzą jednostki 
(ang. to rule) a partycypacyjnym i światłym rządzeniem (ang. enlightened governance). 
(Lansberg I., 2009, s. 56)

Zdaniem I. Lansberga (2009) do nadzoru należy podchodzić jak do trwającego 
przez całe życie procesu, a nie traktować go jako inżynieryjnego problemu. W firmie 
rodzinnej mamy do czynienia ze swoistym układem tymczasowej równowagi przecho-
dzącej do kolejnych stanów stabilności poprzez kolejne fazy transformacji (np. będącej 
owocem zmiany między generacjami). Oznacza to pojawianie się w różnych fazach ży-
cia przedsiębiorstwa rodzinnego różnych potrzeb w sferze nadzoru na które w sposób 
elastyczny należy odpowiadać. Kluczem do sukcesu może być umiejętność unikania 
nadmiernych usztywnień i przywiązywania się do strukturalnych rozwiązań w sferze 
nadzoru. 

Z kolei Fredda Herz Brown – szef Relative Soluitions LLc – firmy konsultingowej 
świadczącej usługi na rzecz przedsiębiorstw rodzinnych – bazując na swoich doświad-
czeniach konsultanta -definiuje termin “governance” jako sposób organizacji każdego 
rodzaju kontroli i jej działania. Obejmuje on system wskazówek/wytycznych i proto-
kołów (protocols), które pozwalają na zarządzanie często złożonymi i powiązanymi 
interesami różnych grup, jakie są obecne w rodzinie. Ponadto dostarcza on zestaw/
układ procesów, które pozwalają na określenie dalszych kierunków działania, podej-
mowanie decyzji oraz komunikację wspólnych wartości, misji i wizji wśród różnych 
grup interesów. Ponadto „governance” zapewnia rodzinie narzędzia, które pozwalają 
na rozpoznanie dynamiki rodziny, ale też umożliwiają zarządzanie nią. (Herz Brown 
F., 2009, s. 46).

Nadzór w firmie rodzinnej powinien zapewnić struktury i mechanizmy, które po-
zwolą na utrzymanie równowagi między napięciami wynikającymi z powiązań ekono-
micznych i emocjonalnych wśród członków rodziny. Potrzeba zaś ich tworzenia nasila 
się wraz ze wzrostem złożoności organizacji jak również i rodziny.

Stworzenie „family governance” w efekcie ma na celu narysowanie swoistej mapy, 
obejmującej struktury i procesy pozwalające w zrównoważony sposób podejmować decy-
zje, kluczowe dla dalszego istnienia rodziny jako ekonomicznej jednostki. Ważną kwestią 
o której należy pamiętać, jest to, że nadzór w firmie rodzinnej (family governance) wpisu-
je w swój system także specyfikę danej rodziny. A. (Herz Brown F., 2009, s. 47). 

Analiza przedstawionych powyżej definicji wskazuje, że w przypadku „family go-
vernance” możemy wyróżnić dwa systemy jakie tworzone struktury nadzoru obejmują 
swoim działaniem. Jest to system firmy oraz system rodziny. W praktyce oznacza to 
dość złożone wyzwanie. O jego złożoności decyduje konieczność budowy/ wdroże-
nia mechanizmów nadzoru umożliwiających zarządzanie relacjami kluczowych grup 
interesów obecnych w firmie i rodzinie, jak również pozwalających na podejmowanie 
w efektywny sposób kluczowych decyzji dla tych grup. Jak pokazuje biznesowa prakty-
ka stworzenie struktur nadzoru w firmie nie jest łatwym zadaniem, a w firmie rodzin-
nej gdy dochodzi do tego jeszcze konieczność uwzględnienia procesów zachodzących 
na poziomie rodziny, stanowi to szczególnie trudne wyzwanie. 

Izabela Koładkiewicz 
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3. System nadzoru w firmach rodzinnych (family governance) – główne składowe

Do podstawowych zadań sprawnie funkcjonujących struktur nadzoru w przedsiębior-
stwie rodzinnym należy: (IFC Family Business Governance. Handbook, 2008, s. 21-22)

komunikacja do wszystkich członków rodziny - wartości rodziny, misji oraz długo-
terminowej wizji
stałe informowanie członków rodziny (szczególnie „outsiderów”, którzy nie są za-
angażowani w biznes) na temat osiągnięć rodzinnej firmy, wyzwań przed nią stoją-
cych oraz o przyjętym kierunku strategii
komunikacja reguł i decyzji, które mogą mieć wpływ na zatrudnienie członków ro-
dziny, dywidendę lub otrzymywanie innych korzyści, których źródłem jest rodzinny 
biznes
utworzenie formalnych kanałów komunikacji, które pozwolą rodzinie dzielenie się 
swoimi ideami/pomysłami, aspiracjami itp.
umożliwienie spotkania się całej rodzinie i podjęcie koniecznych decyzji. 
Tworzenie struktur nadzoru ma na celu budowę zaufania pomiędzy członkami 

rodziny (a w szczególności między tymi, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani 
w biznes, co szczególnie zyskuje na znaczeniu w sytuacji wzrostu złożoności rodziny, 
wyrażonej wzrostem liczby jej członków). Ich obecność powinna również jednoczyć 
rodzinę, a to z kolei powinno przełożyć się na wzrost szansy przetrwania rodzinnego 
biznesu.

W zależności od sytuacji – w tym potrzeb rodziny i rodzinnego biznesu - mogą 
być stosowane różnego rodzaju rozwiązania strukturalne tworzące system nadzoru 
w firmie rodzinnej (family governance). Do najczęściej identyfikowanych/wykorzysty-
wanych należy: (np. Neubauer F., Lank A. G., 1998, Montemerlo D., Ward J., 2005; 
Lansberg, I., 1999; Gersick, K. E. i in. 1997; Ward J., 2004,):

Spotkanie rodziny (ang. Family Meeting)
Zgromadzenie Rodziny (ang. Family Assambles)
Rada familijna (ang. Family Council)
Konstytucja rodziny (the Family Consitution)
Biuro rodziny (Family Office)
Akcjonariusze
Rada dyrektorów/rada nadzorcza
Zarząd/ rada wykonawcza (executive board)
Już pierwszy rzut oka na powyższą listę pozwala na dokonanie ich ogólnego po-

działu na rozwiązania tworzone na poziomie rodziny (rodzinne instytucje – „family 
institutions” – za Neubauer F., Lank A. G., 1998, s.) oraz na struktury charakterystycz-
ne dla jednostki gospodarczej (spółki) i obejmujące struktury nadzoru korporacyjnego 
(tj. rada dyrektorów/rada nadzorcza, akcjonariusze oraz zarząd/zespół wyższej kadry 
zarządzającej (top management team). 

Ze względu na ograniczenia wielkości artykułu, w dalszej jego części zostanie doko-
nana jedynie charakterystyka rodzinnych instytucji nadzoru. Instytucje nadzoru cha-
rakterystyczne dla spółki zostaną scharakteryzowane w kolejnym artykule. 

–

–

–

–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
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4. Mechanizmy nadzoru – poziom rodziny

Przed rozpoczęciem opisu wymienionych powyżej rodzinnych instytucji nadzoru, na-
leży dodać, że ze względu na zróżnicowaną ilości informacji na ich temat, prezentowa-
ne charakterystyki będą zróżnicowane pod względem poziomu szczegółowości. Nie-
które rozwiązania nie doczekały się jeszcze badań i głównym źródłem informacji na 
ich temat są doświadczenia konsultantów pracujących dla firm rodzinnych. Mimo tych 
trudności zostanie podjęta próba utrzymania jednego schematu charakterystyki, który 
będzie obejmował: 1) Definicję; 2) Wskazanie potrzeby stworzenia danej instytucji ro-
dziny; 3) Charakterystykę instytucji, w tym jej skład i zadania.

5. Spotkania rodziny (Family Meeting)

W zależności od fazy rozwoju rodziny i rodzinnego biznesu spotkania rodziny mogą 
mieć różny charakter. W przypadku fazy kontrolującego właściciela stanowią one naj-
prostszą nie-formalną formę struktur nadzoru, w ramach której spotyka się mąż/żona 
– przedsiębiorca ze swoim współmałżonkiem, a dyskutowane są problemy dotyczące 
zarówno firmy jak i rodziny. Częstotliwość tych spotkań może być duża i mogą się 
one odbywać praktycznie codziennie „przy śniadaniu, obiedzie czy kolacji”. Z czasem 
w tego typu spotkaniach zaczynają uczestniczyć dorastające dzieci i w zależności od 
potrzeb są podejmowane tematy dotyczące rodziny lub firmy. Dla młodych członków 
rodziny spotkania te mogą stać się przyczynkiem do rosnącego zainteresowania firmą 
rodzinną, albo do rosnącej chęci pójścia własną drogą i nie angażowania się w rodzinny 
biznes. (Neubaer F., Lank A. G., 1998, s. 80; Gersick, K. E. i in. 1997)

Spotkania tego typu umożliwiają założycielom-właścicielom komunikowanie ro-
dzinnych wartości, kreowanie nowych pomysłów biznesowych jak również przygo-
towanie przedstawicieli kolejnego pokolenia do przejęcia pałeczki lidera rodzinnego 
biznesu (IFC Family Business Governance, 2008, s. 29)

J. Ward (2004, s.17), wyróżnia z kolei dwa rodzaje spotkań rodziny, gdzie kryterium 
rozróżnienia jest rodzaj ich uczestników. W pierwszym z nich – jego uczestnicy pracu-
ją lub mają udziały własności w przedsiębiorstwie, a głównym tematem spotkania jest 
przedsiębiorstwo. W przypadku drugim – w spotkaniu uczestniczą wszyscy członko-
wie rodziny, a spotkanie daje im szansę do przedyskutowania znaczenia biznesu w ich 
życiu jak również pozwala omówić inne jeszcze kwestie. (Ward J., 2004, s. 17) 

Głównym celem ww. spotkań rodzinnych jest budowa spójności rodziny oraz 
wzrost poczucia jedności rodziny. Ważnym ich zadaniem jest także edukacja członków 
rodziny. Stanowią również forum dla członków rodziny umożliwiające dzielenie się 
im swoimi nadziejami jak również stwarzają możliwość przedyskutowania jaki jest cel 
posiadania wspólnie biznesu. (Ward J., 2004, s. 17) 

Podsumowując – spotkania rodziny należą do najprostszych struktur nadzoru, któ-
re charakteryzują się wysokim poziomem nieformalności, i w zależności od sytuacji 
poświęcone są tylko sprawom firmowym albo stanowią mieszankę problemów rodzin-
nych i firmy. Ważnym wymiarem tych spotkań jest ich edukacyjny charakter, w szcze-
gólności dla młodszego pokolenia. Wraz ze wzrostem złożoności rodziny ich formuła 
może ewoluować w kierunku bardziej sformalizowanych struktur.

Izabela Koładkiewicz 
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6. Zgromadzenie Rodziny/Rodzinne Zgromadzenie (Family Assembly)

Z czasem gdy rośnie złożoność rodziny i rodzinnego biznesu, z niesformalizowanych 
form powstają zręby bardziej formalnych struktur i w efekcie ma miejsce przekształce-
nie dotychczasowych nieformalnych spotkań rodziny w bardziej ustrukturalizowane 
i sformalizowane Zgromadzenie Rodziny (Family Assembly) zwane też Forum Rodzi-
ny (Family Forum). Potrzeba jego utworzenia pojawia się w kolejnych fazach rozwoju 
tj: Partnerstwo rodzeństwa czy Konsorcjum kuzynów; za krytyczną zaś wielkość rodzi-
ny, uważa się liczbę 30-40 jej członków. (Neubauer F., Lank A. G., 1998, s. 81) 

Zgromadzenie Rodziny jest formalnym forum dyskusyjnym, które umożliwia 
dyskusję dotyczącą zarówno biznesu jak i rodziny, w którym biorą udział wszyscy jej 
członkowie. Warto jednak dodać, że zdarzają się też odstępstwa od reguły uczestnictwa 
wszystkich członków rodziny w tego typu spotkaniu. Niektóre rodziny wprowadzają 
kryteria ograniczające w nich udział, tj. wiek czy uczestnictwo małżonków członków 
rodziny. Spotykane są również ograniczenia w prawie głosu. Zazwyczaj Zgromadzeniu 
przewodniczy Patriarcha rodu albo inny szanowany członek rodziny. W dużych rodzi-
nach przewodnictwo Zgromadzenia Rodziny znajduje się w rękach rady rodziny (fami-
ly council), która też może przyjmować różne formy w zależności od fazy życia rodziny 
(szerzej w kolejnym punkcie) (IFC Family Business Governance, 2008, s.29)

Podstawowym celem stworzenia/powołania rodzinnego Zgromadzenia jest konso-
lidacja rodziny, zarówno z perspektywy zacieśniania więzów rodzinnych jak i wzrostu 
zrozumienia i akceptacji dla tego co się dzieje w rodzinnym biznesie. Nabiera to szcze-
gólnego znaczenia w sytuacji wzrostu jej złożoności wyrażającej się wzrostem liczby 
członków rodziny jak również powstaniem wielu nowych rodzinnych gałęzi. Rodzin-
ne Zgromadzenie pozwala na informowanie wszystkich członków rodziny na temat 
tego co się dzieje w rodzinnym biznesie. Stwarza też możliwość wypowiedzenia swoich 
opinii dotyczących jego rozwoju jak również jest dogodnym miejscem do poruszenia 
innych kwestii związanych z rodziną. W założeniu jego stworzenie ma na celu identy-
fikację potencjalnych konfliktów, najczęściej wynikających z asymetrii informacji po-
między członkami rodziny (insiderzy versus outsiderzy) i poszukiwanie dla nich moż-
liwych rozwiązań celem osiągnięcia konsensusu. (IFC Family Business Governance, 
2008, s.9).

Rodzinne zgromadzenie – może się spotykać raz na rok zarówno, a w czasie tych 
spotkań mogą być dyskutowane takie kwestie jak: (IFC Family Business Governance, 
2008, s.9; F. Herz Brown s.48): 

akceptacja dla wprowadzenia zmiany w wartościach i wizji rodziny
edukacja członków rodziny w zakresie ich praw i odpowiedzialności 
akceptacja kryteriów polityki zatrudnienia i wynagrodzenia członków rodziny
wybór członków rady familijnej (jeśli tego typu rada istnieje)
wybór członków innych rodzinnych komitetów
inne sprawy ważne dla rodziny
wybór członków rady dyrektorów złożonej z określonej liczby outsiderów, niezależ-
nych dyrektorów oraz członków rodziny wybranych ze względu na swoje kompeten-
cje i udział w rodzinnych działaniach

–
–
–
–
–
–
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Warto w tym miejscu dodać, że nie tylko „praca” (edukacja) może być czynnikiem 
motywującym do spotkania Zgromadzenia rodziny; może być też ono zwołane dla 
przyjemności i podtrzymania rodzinnych kontaktów (F. Herz Brown s.48)

7. Rada familijna/rada rodzinna (Family Council)

W przypadku rady familijnej w literaturze przedmiotu można wyróżnić dwie formuły 
działania, determinowane fazą rozwoju organizacji. Pierwsza z nich, mająca charakter 
nieformalny, zazwyczaj pojawia się w początkowym okresie istnienia firmy. Przyjmuje 
postać nieformalnych spotkań rodzinnych, w czasie których dyskutowane są kwestie 
związane z rodzinnym biznesem (określana jest też jako formuła spotkań rodziny). 
Tego rodzaju struktura pojawiła się na przykład wśród badanej populacji polskich ma-
łych i średnich przedsiębiorców – liderów w swoich sektorach działania określanych 
jako Mali Mistrzowie (zob. szerzej Koładkiewicz I., Lutostański Ł., 2004). 

Z kolei druga formuła rady familijnej3, występuje w sytuacji dość znacznego wzro-
stu złożoności rodziny, a w szczególności gdy zgromadzenie rodziny osiągnie masę 
krytyczną. Przyjmuje się, że 30 członków rodziny stanowi krytyczną wielkość dla stwo-
rzenia rady familijnej.

Celem powołania tego typu rady jest ułatwienie działania Zgromadzenia rodziny, 
m.in. ułatwia ona prowadzenie dyskusji w sposób merytoryczny oraz odgrywa dużą rolę 
w podejmowaniu decyzji. Jedną z ważniejszych funkcji jej przypisywanych jest funkcja 
łącznika między firmą a rodziną. Na przykład członkowie rodziny mogą dyskutować 
kwestie dotyczące firmy na zgromadzeniu rodziny, przedstawiać pytania przewodni-
czącemu rady familijnej, który z kolei zadaje je kadrze zarządzającej firmą rodzinną. 
Tym samym rada pełni ważną rolę kanału komunikacji między radą dyrektorów i kadrą 
zarządzającą czyli firmą a rodziną. 

Radzie familijnej przypisuje się także rolę organu kontroli dla zgromadzenia rodziny 
(IFC Family Business Governance, 2008, s. 31) I jako tego typu organ ma za zadanie 
koordynowanie interesów członków rodziny w ich biznesach. Ponadto do jej zadań/
obowiązków należy (IFC Family Business Governance, 2008, s. 31):

wskazywanie i dyskutowanie kandydatów na członków rady
przygotowanie i sprawdzanie dokumentów rodziny dotyczących wizji, misji i wartości 
przygotowywanie i sprawdzanie polityki rodziny w zakresie zatrudniania członków 
rodziny, ich wynagradzania oraz polityki dotyczącej udziałów/akcji rodziny 
zajmowanie się sprawami ważnymi dla rodziny
Rada familijna jako pracujący organ nadzoru jest wybierana przez Zgromadzenie 

rodziny, spośród jego członków. W jej skład powinno wchodzi od 5 do 8 członków. 
A kryteria do rady powinny być następujące (Neubaer F., Lank A.G. (1998, s.93): 

kompetencje, a nie przynależność do rodziny (o wyborze do rady powinny przede 
wszystkim decydować zdolności potencjalnych członków do wypełniania obowiąz-
ków jakie nałożone są na radę 

3 Rada familijna jest także określana jako familijna/rodzinna rada nadzorcza, wewnętrzna 
rada oraz jako komitet wykonawczy rodziny (Neubaer F., Lank A.G. 1998, s.93) 

–
–
–
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–
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więzy krwi a nie więzy wynikające z małżeństwa (potencjalne rozwody mogą bar-
dzo utrudnić życie)
nie pełnienie funkcji członka rady dyrektorów lub prezesa (wzrasta prawdopodo-
bieństwo konfliktów interesów) 
Należy jednak pamiętać, że zbiór kryteriów doboru do tego typu rady wynika przede 

wszystkim z indywidualnych potrzeb rodziny. 
Za dobrą praktykę jest traktowane określenie praktyki działania rady, w tym jej wiel-

kość, kryteria doboru jej członków, długość kadencji członka rady jak również orga-
nizacja jej działania (np. sposób podejmowania decyzji przez radę – czy większością 
głosów czy inną ich liczbą) oraz harmonogram spotkań. O liczbie tych ostatnich decy-
duje złożoność rodziny, w praktyce liczba posiedzeń waha się od 2 do 6 w ciągu roku 
(Cadbury A., 2000). Między innymi jasno powinna być określona i ograniczona kaden-
cja zasiadania w radzie. Sprzyja to wzrostowi uczestnictwa większej liczby członków 
rodziny w pracach rady i tym samym poszerzone są możliwości nabierania przez nich 
nowych doświadczeń. Pracą rady powinien kierować przewodniczący, który powinien 
być główną osobą kontaktową w rodzinie. (Neubaer F., Lank A.G.,1998, s.93;: IFC Fa-
mily Business Governance, 2008, s. 31) Dobrą praktyką jest także powołanie sekretarza 
rady, który pilnuje programu posiedzeń jak również umożliwia do nich dostęp pozosta-
łych członków rodziny. 

8. Konstytucja rodziny (The Family Consitution)

Konstytucja rodziny4 jest deklaracją/oświadczeniem (a statement) zasad, które określa-
ją zaangażowanie rodziny w podstawowe wartości (core value), wizję i misję przedsię-
biorstwa rodzinnego. Konstytucja określa również role, skład oraz zakres władzy klu-
czowych struktur/organów nadzoru w firmie: członków rodziny/akcjonariuszy, kadry 
zarządzającej i rady dyrektorów (m.in. powinna zawierać kryteria wyboru członków 
rady, warunki uczestnictwa). Ponadto konstytucja definiuje relacje między strukturami 
nadzoru rozwijanymi na poziomie rodziny i na poziomie firmy. Wskazuje także jak 
członkowie rodziny mogą uczestniczyć w nadzorze/rządzeniu swoim biznesem. Tak 
więc jednym z ważniejszych jej zadań jest określenie relacji między nadzorem rodziny 
a nadzorem biznesu. (IFC Family Business Governance, 2008, s. 22; Neubauer F., Lank 
A. G., 1998, s. 89, Herz). Dokument ten powinien zostać ratyfikowany na pierwszym 
spotkaniu rodzinnego Zgromadzenia przez całą rodzinę (Herz) 

Do typowych składowych/elementów Konstytucji Rodziny należy zdefiniowanie: 
(IFC Family Business Governance, 2008, s. 22)

wartości rodziny, deklaracja misji i wizji
instytucji rodziny włącznie ze zgromadzeniem rodziny, radą rodzinną, komitetem 
ds. edukacji, biurem rodziny, itp.
4 Tego typu dokument jest także określany jako Kredo rodziny (Family Creed); Protokół rodzi-

ny (Family Protocol), Oświadczenie/deklaracja zasad rodziny (Statement of Family Principle), Reguły 
i wartości rodziny (Family Rules and Values) Reguły i regulacje rodziny (Family Rules and Regulations), 
Umowa rodziny (Family Agreement) jak również Strategiczny plan rodziny (Family Strategic Plan) Dla 
przejrzystości dalszych rozważań dla tego typu dokumentu będzie używany termin Konstytucja rodziny 
(Neubauer F., Lank A. G., 1998, s.85-89)

–

–

–
–
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rady dyrektorów (i rady doradców jeśli jest)
kadry zarządzającej wyższego szczebla (senior management)
zakresu władzy, odpowiedzialności i relacji między rodziną, radą i kadrą zarządza-
jącą wyższego szczebla
polityk/strategii dotyczącej tak ważnych kwestii dla rodziny jak zatrudnienie człon-
ków rodziny, transfer akcji, sukcesja prezesa (CEO), itp.
Charakter rodziny, która tworzy swoją konstytucję warunkuje znaczną ich różno-

rodność. Nie ulega jednak wątpliwości, że czynnikiem, który inicjuje jego powstanie 
jest bez wątpienia wzrost wielkości i złożoności rodziny, w tym również liczba zaanga-
żowanych w biznes rodzinny jej członków. Mimo wskazywanej przez doradców firm 
rodzinnych wagi tego typu dokumentu, nie jest on zbyt szeroko rozpowszechniony 
wśród tego typu podmiotów. Z ich doświadczeń wynika, iż większość rodzin nie po-
siada formalnie spisanej konstytucji rodziny (IFC Family Business Governance, 2008, 
s. 22) Opinie te potwierdzają także badania, niestety nie ma ich wiele i mają one raczej 
charakter wycinkowy. (zob. tabela 1)

Tab. 1. Popularność Konstytucji rodziny wśród przedsiębiorstw rodzinnych – perspek-
tywa międzynarodowa

Kraj Wyniki badań

Stany  
Zjednoczone

Z przeprowadzonych w 2007 r., badań pn: “Laird Norton Tyee Family Bu-
siness Survey 2007” na populacji 788 family business działających w USA 
wynika, że:
- mniej jak połowa badanych podmiotów (45,8%) stworzyła/posiadała 
dokument określający rodzinne wartości 
- mniej jak 1/3 koordynowała działalność filantropijną w formie fundacji

Australia Z badań The Australian & Private Family Business Survey 1997, przepro-
wadzonych przez Monash University wynika, że: 
- ponad 90% firm z pierwszym pokoleniem
- 86% firm z drugim pokoleniem
- 91% firm z trzecim i czwartym pokoleniem
nie posiadało konstytucji rodziny

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o: Laird Norton Tyee (2007) “Laird Norton Tyee Family 
Business Survey. Family to Family 2007”, s.18-19, Lucio Dana „Family Business Charter or 
Constitution”, http://www.ceoonline.com/expert_talk/family_business/family_relationships/
pages/2_17_221.aspx; data dostępu: 30.12.2010, 

Praktyka życia pokazuje jednak, iż formalny brak spisania konstytucji rodziny nie 
oznacza braku reguł czy zwyczajów, które determinują prawa, obowiązki i oczekiwa-
nia członków rodziny i innych struktur nadzoru obecnych w firmie. Zazwyczaj są one 
obecne, ale mają one charakter nieformalny (IFC Family Business Governance, 2008, 
s. 22)

9. Biuro rodziny (Family Office)

Biuro rodziny jest rozwiązaniem strukturalnym charakterystycznym dla dużych i bo-
gatych rodzin. Ma ono charakter centrum inwestycyjnego i administracyjnego (odręb-

–
–
–

–
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nego od rodzinnego biznesu), które jest organizowane i nadzorowane przez radę fa-
milijną. Celem jego działania jest prowadzenie działalności doradczej, przy wsparciu 
profesjonalnej kadry zarządzającej, dla członków rodziny w zakresie planowania inwe-
stycji, podatków, ubezpieczeń, nieruchomości, planowania kariery czy innych potrzeb 
wyrażanych przez poszczególnych członków rodziny. (Lansberg I., 1999, s. 306)

10. Podsumowanie

Z powyższych rozważań wynika, że o złożoności sfery nadzoru w firmach rodzinnych 
decyduje nałożenie się dwóch systemów: systemu firmy (z typowymi dla niej struktu-
rami nadzoru w postaci walnego zgromadzenia akcjonariuszy, rady dyrektorów / rady 
nadzorczej oraz zarządu/ zespołu wyższej kadry zarządzającej) oraz systemu rodziny 
z charakterystycznymi dla niej instytucjami nadzoru w postaci: spotkań rodziny, rady 
familijnej, zgromadzenia rodziny i konstytucji rodziny.

Jednym z ciekawszych zagadnień dotyczących family governance jest określenie 
czynników inicjujących budowę struktur nadzoru (zarówno na poziomie rodziny jak 
i firmy). Analiza przedstawionych powyżej definicji wskazuje, że za najważniejszą z nich 
należy uznać postępujący rozdział interesów kluczowych grup interesariuszy rodzinne-
go przedsiębiorstwa. Typowe linie podziału interesów najczęściej przebiegają między 
interesem firmy i interesem rodziny oraz między interesem członków rodziny bezpo-
średnio zaangażowanych w biznes (insiderów) a oczekiwaniami członków rodziny nie 
powiązanych biznesowo z organizacją. Wraz z pojawieniem się rozbieżności interesów 
między interesariuszami pojawia się potrzeba wprowadzenia mechanizmów/struktur 
umożliwiających monitorowanie i nadzór procesu podejmowania ważnych decyzji. In-
teresy zaczynają się różnicować wraz z pojawieniem się kolejnych grup interesariuszy, 
które powstają w organizacji wraz ze wzrostem jej złożoności.

Wdrożenie struktur nadzoru często jest traktowane jako odpowiedź na wzrost zło-
żoności rodziny, firmy i jej struktury własności. Tworzone struktury nadzoru i wdraża-
ne w nich ramach mechanizmy – na poziomie operacyjnym - mają na celu zachowanie 
równowagi między napięciami, których źródłem może być albo firma albo rodzina albo 
oba te systemy jednocześnie. W przypadku firmy rodzinnej nie można też lekceważyć 
emocji (szczególnie tych na łonie rodziny), które pozostawione same sobie mogą prze-
rodzić się w siły destrukcyjne, które nie tylko wpłyną negatywnie na rodzinę, ale także 
mogą oddziaływać negatywnie na działalność firmy. 

Z kolei w ujęciu strategicznym, family governance należy postrzegać jako siłę napę-
dową ciągłości istnienia firmy rodzinnej (w długoterminowej perspektywie). Szczegól-
ną rolę w tym procesie odgrywają struktury nadzoru tworzone na poziomie rodziny. 
Z przedstawionych powyżej ich charakterystyk wynika, że można je podzielić na struk-
tury nieformalne i formalne, a czynnikiem decydującym o wzroście ich formalizacji 
decyduje wzrost złożoności rodziny, wyrażony rosnącą liczbą członków, a następnie 
gałęzi rodu. 

Tworzenie rodzinnych instytucji nadzoru ma przede wszystkim na celu ułatwienie 
zarządzania relacjami między firmą a rodziną, czemu powinna sprzyjać przypisywa-
na im funkcja głównego kanału komunikacji między firmą a rodziną. Należy również 
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podkreślić ich ważną rolę w procesie edukacji członków rodziny w zakresie zrozumie-
nia rodzinnego biznesu, jak również poznania wartości i wizji rodziny. Do ich ważnych 
wyzwań należy także edukacja członków rodziny w zakresie ich praw i odpowiedzial-
ności wobec firmy i rodziny 

Mimo, że sfera family governance znalazła się na liście czynników mających po-
zytywny wpływ na ciągłość trwania firmy rodzinnej, jej znaczenie przede wszystkim 
dostrzegają doradcy firm rodzinnych niż one same. Wyzwaniem wciąż więc pozostaje 
aby przekonać firmy rodzinne o jej wadze dla kontynuacji rodzinnego biznesu w rękach 
kolejnych pokoleń. 
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Konstytucja Firmy Rodzinnej Roleski jako przykład  

pierwszego rodzinnego nadzoru właścicielskiego w Polsce

Abstract
The article covers the need and the structure of family governance which has been implemented by 
Roleski company for the first time in Poland. The author describes the way of regulating the basic fa-
mily enterprise’s circles, i.e. family, management and ownership structure which are being contained 
in family constitution. It could be expected that by launching family governance family enterprise will 
be lasting through many generations, which has been proved by a research of the consulting company 
McKinsey.

1. Wstęp

Firmy rodzinne odgrywają znaczącą rolę na świecie stanowiąc w wielu krajach nie tylko 
ich podstawę gospodarczą, ale również przyczyniając się do sukcesu gospodarczego da-
nego kraju, jak np. ma to miejsce w Japonii, gdzie szacuje się, że 99% ogółu firm stano-
wią właśnie firmy rodzinne. Co więcej, przedsiębiorstwa rodzinne pozwoliły przetrwać 
i złagodzić skutki ostatniego kryzysu w niektórych krajach – np. w Niemczech. Nie-
miecki Frankfurter Rundschau podaje w wydaniu z 13 listopada 2009 r., że: „firmy ro-
dzinne generują połowę przychodów oraz miejsc pracy w Niemczech, ale tylko niewiele 
z nich znana jest opinii publicznej. Sytuacja ta musi ulec zmianie w dobie kryzysu”.

Specyfika firmy rodzinnej polega na tym, że dochodzi do interakcji w trzech obsza-
rach: (1) rodziny, (2) zarządzania firmą, (3) struktury własnościowej firmy.

Rys. 1 Trzy kręgi John’a Davies’s

Źródło: Kenyon-Rouvinez, D., Ward J.L. (2005), s. 6.
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Najbardziej krytyczny czynnik stanowi rodzina i relacje w niej panujące, gdyż to 
waśnie rodzinne powodują, że firma z czasem przestaje istnieć. Przyjęło się mówić, 
że w firmie rodzinnej pierwsze pokolenie buduje, drugie utrzymuje, a trzecie rujnuje. 
Niewiele jest firm rodzinnych, które przetrwały przez wieki – wystarczy sprawdzić jak 
niewielu jest członków Stowarzyszenia „Les Hénokiens” (www.henokiens.com), które 
zrzesza rodzinne firmy wielowiekowe, aby przekonać się o tym fakcie. Firma badawcza 
Grant Thornton przyjrzała się bliżej problematyce firm rodzinnych odpowiadając m.in. 
jakie dominują problemy w tego typu firmach w wybranych krajach na świecie.

Tab. 1 Numer jeden koszmar

Koszmar Kraj

W przypadku dopuszczenia obcych akcjona-
riuszy, jak bardzo będą oni zachłanni?

USA

Czy obcy akcjonariusz zmieni sposób pro-
wadzenia przeze mnie firmy?

UK

Co się stanie, jeśli dojdzie do poważnych 
rozdźwięków między mną a partnerem?

Finlandia, Grecja*, Włochy, Hiszpania

Włożyłem w tę firmę swój cały majątek – co 
się stanie, jeśli zaczną się kłopoty?

Belgia, Dania, Niemcy, Grecja*, Irlandia, 
Holandia, Szwecja, Kanada

Czy ja sam mógłbym czerpać większe korzy-
ści z firmy?

Polska, Japonia

Co się stanie w przypadku mojego rozwodu? Szwajcaria

* Jednakowa liczba odpowiedzi na każde pytanie
Źródło: Międzynarodowy Raport Prac Badawczych PRIMA (2000), s. 5

Okazuje się, że największe obawy związane są ze strukturą własnościową firmy, 
a na drugim miejscu z relacjami rodzinnymi, tj. problemami z partnerem (włącznie 
z rozwodem). Wydaje się, że kluczową kwestią dla przetrwania firmy rodzinnej przez 
stulecia jest w pierwszym rzędzie uregulowanie kwestii własnościowych oraz współży-
cia rodziny z biznesem, tak aby harmonia pomiędzy nimi warunkowała ciągły rozwój 
przedsiębiorstwa.

Wobec powyższego badacze przedsiębiorczości rodzinnej zaczęli analizować rodzaj 
oraz wpływ rodzinnego nadzoru właścicielskiego na długowieczności firmy, innymi 
słowy czy można zakładać, że uregulowanie oraz spisanie i wdrożenie regulacji właści-
cielskich przyczyni się do trwania firmy - a jeśli tak, to jakiego rodzaju struktury należy 
wdrażać, aby cel ten osiągnąć. 

2. Charakterystyka rodzinnego nadzoru właścicielskiego

Celem rodzinnego nadzoru właścicielskiego jest uregulowanie wpływu rodziny na fir-
mę. Należy podkreślić, że rodzinny nadzór właścicielski posiada charakter dualny, tj. 
z jednej strony reguluje oddziaływanie rodziny na biznes, z drugiej zaś strony pełni 
funkcję regulacyjną wewnątrz samej rodziny. Z perspektywy długookresowej można 
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stwierdzić, że rodzinny nadzór prowadzi do harmonii wewnątrz rodziny oraz w firmie, 
co jest warunkiem niezbędnym do trwania firmy rodzinnej przez pokolenia. Stwier-
dzenie to może być poparte badaniem firmy McKinsey przeprowadzonej na próbie 
jedenastu firm wielopokoleniowych, gdzie jako kryterium próby badawczej przyjęto 
trwanie firmy przez kilka pokoleń (Elstrodt H-P., 2003, s.22). W ramach badania prze-
prowadzono wywiady z właścicielami firm rodzinnych, wśród których najmłodszą 
w próbie była firma czteropokoleniowa, zaś najstarszą jedenastopokoleniowa. Konklu-
zja z wywiadów jest jednoznaczna: kluczem do przetrwania firmy stanowi jednoznacz-
ny rodzinny nadzór właścicielski. W badaniu podkreśla się również szeroki kontekst 
tego nadzoru, tj. umiejętność przekazywania wartości z pokolenia na pokolenie oraz 
świadomość roli, jaką pełni struktura własnościowa firmy rodzinnej.

Z opisanych wcześniej kręgów Davies’a określających obszary funkcjonowania firm 
rodzinnych wynika, że oddziaływają i zachodzą na siebie dwa różne systemy wartości: 
rodzinne oraz firmowe.

Tab. 2 Wartości rodzinne w przedsiębiorstwie

System rodziny: System przedsiębiorstwa:

Cechy: Cechy:

Skupianie się na własnych proble-
mach
Zachowania oparte na emocjach
Bezwarunkowa akceptacja
Dzielenie się
Dożywotnia przynależność
Niechęć do zmian

–

–
–
–
–
–

Otwartość wobec świata zewnętrznego
Zorientowanie na cel
Brak emocji u podstaw działania
Nagradzanie wyników
Członkostwo zależne od wyników
Akceptacja zmian
Akceptacja warunkowa
Świadome zachowania

–
–
–
–
–
–
–
–

Zadania: Zadania:

Pielęgnowanie
Rozwijanie się
Wychowywanie

–
–
–

Generowanie zysków
Rozwijanie profesjonalnych umiejętności

–
–

Źródło: Grant Thornton (2004), s. 17.

Z tabeli wynika, że główne zadania rodziny oraz biznesu są rozbieżne. Zadanie ro-
dziny polega przede wszystkim na wychowywaniu potomka, zaś biznesu na generowa-
niu zysków. W pierwszym przypadku nie może dojść (przynajmniej teoretycznie) do 
wykluczenia członka rodziny z rodziny, co wydaje się być oczywiste. Jednak przeno-
szenie schematu funkcjonowania rodziny na grunt biznesowy może mieć zgubne dla 
firmy skutki w sytuacji, gdy nie dopuszczamy do zwolnienia członka rodziny z firmy 
z racji przynależności do rodziny nie analizując jej/jego kompetencji oraz efektywno-
ści. Z kolei głównym zadaniem firmy jest generowanie zysków, a więc skłonność do 
zatrzymywania pracowników nieefektywnych będzie – lub powinna być niewielka. 
W opisanym powyżej kontekście prowadzenie i zarządzanie firmami rodzinnymi niesie 
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ze sobą większe ryzyko potencjalnych konfliktów, które mogą być przyczyną upadku 
firmy. Z drugiej strony odpowiednio stworzony rodzinny nadzór właścicielski prowa-
dzić może do trwania firmy przez wiele pokoleń, na co szczególnie zwraca się uwagę 
w badaniu firmy McKinsey.

Właściciele firmy rodzinnych, których intencją jest istnienie firmy przez wiele po-
koleń powinni mieć świadomość struktury własnościowej firmy oraz zalet i ryzykom 
jakie są z nią związane. Co więcej świadomość ta jest szczególnie ważna w procesie 
sukcesji firmy, gdyż przekazywanie sztafety kolejnym pokoleniom niesie ze sobą różne 
wyzwania.

Tab. 3 Etapy procesów własnościowych w firmie rodzinnej

Kontrola właścicielska
Etap I

Partnerstwo rodzeństwa
Etap II

Konfederacja kuzynów
Etap III

Decyzje jednomyślne
Szybkie decyzje
System autorytarny
Inne osoby mogą czuć 
się wyalienowane
Prostota

–
–
–
–

–

Konsensus decyzyjny
Dywersyfikacja
Kreatywność
Większe ryzyko konfliktów
Silne relacje emocjonalne

–
–
–
–
–

Demokratyczny proces 
podejmowania decyzji
Własność rozproszona
Nikt nie ma władzy abso-
lutnej
Jasno określone reguły 
działania
Mniejsze zainteresowanie 
biznesem rodzinnym

–

–
–

–

–

Źródło: Kenyon-Rouvinez, D., Ward J.L., (2005), s. 10.

Firma rodzinna w pierwszym pokoleniu charakteryzuje się silnym wpływem oso-
bowości właściciela na jej funkcjonowanie. Decyzje zapadają szybko, ale członkowie 
rodziny mogą czuć się przytłoczeni koniecznością słuchania jednej osoby. Potencjal-
ne źródło konfliktów stanowią tutaj różnice międzypokoleniowe. Zdecydowane gros 
firm rodzinnych w Polsce staje właśnie w obliczu tego problemu – przekazania firmy 
kolejnemu pokoleniu. Wprowadzenie nadzoru rodzinnego może być pożądanym roz-
wiązaniem w takiej sytuacji, gdyż jasno wytyczy role i funkcje, jakie powinni pełnić 
członkowie rodziny prowadząc własną firmę. W drugim pokoleniu decyzje muszą za-
zwyczaj zapadać w drodze konsensusu (rodzeństwo prowadzące firmę), co z drugiej 
strony niesie ze sobą większe ryzyko konfliktów i ostatecznie może prowadzić firmę 
do upadku. W kolejnym pokoleniu funkcjonowania firmy jej rodzinność zaczyna mieć 
mniejsze znaczenie, gdyż emocjonalność z nią związana jest mniejsza niż w przypadku 
osoby właściciela. Własność firmy zazwyczaj jest rozproszona co wymaga podejmowa-
nia decyzji w sposób demokratyczny.

Jak zatem powinien wyglądać skuteczny rodzinny nadzór właścicielski, który regu-
lowałby współdziałanie rodziny z biznesem w taki sposób, aby mógł trwać on przez 
pokolenia? Receptę można znaleźć na poniższym rysunku. W strukturze rodzinnego 
nadzoru właścicielskiego wyszczególniono następujące organy:

Zgromadzenie Rodziny
Radę Rodziny

–
–
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Biuro Rodziny
Komitet udziałowców

Rys. 2 Rodzinny nadzór właścicielski

Źródło: Kenyon-Rouvinez, D., Ward J.L., (2005), s. 54.

Zgromadzenie Rodziny (lub Forum Rodziny) jest formalnym spotkaniem rodziny, 
której członkowie są właścicielami firmy. Celem tego spotkania jest wymiana informa-
cji na temat firmy oraz jej bieżącej sytuacji. Wśród dodatkowych celów zgromadzenia 
wymienić można (IFC Family Business Governance, 2008, s. 29):

zatwierdzanie zmian w wartościach i wizji rodziny,
edukacja członków rodziny nt. ich praw i zakresów odpowiedzialności,
zatwierdzanie polityki zatrudnienia i wynagrodzenia członków rodziny,
dokonywanie wyboru członków rady rodziny, jeśli ją ustanowiono w firmie,
dokonywanie wyboru członków rodziny do innych komitetów,
omawianie innych spraw, które są ważne z punktu widzenia rodziny.
Dla członków rodziny, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w proces zarzą-

dzania firmą zgromadzenie stanowi źródło zaznajomienia się ze specyfiką funkcjono-
wania firmy. Zazwyczaj zwołuje się je raz do roku.

Rada Rodziny jest kluczowym organem firmy rodzinnej, której celem jest dopilnowa-
nie, aby postanowienia konstytucji (protokołu) rodziny były należycie wypełniane. W jej 
gestii leżą także następujące kwestie (IFC Family Business Governance, 2008, s. 30):

pełnienie pośrednika pomiędzy rodziną, zarządem oraz kadrą zarządzającą wyższe-
go szczebla,
proponowanie kandydatów na członków zarządu,
analizowanie dokumentu rodziny, w którym zawarto wizję, misję oraz wartości,
analizowanie polityki rodziny w kwestii zatrudniania członków rodziny, wynagra-
dzania oraz polityki udziału członków rodziny w strukturze własnościowej, 
dyskutowanie nad innymi ważnymi dla rodziny sprawami.

–
–

–
–
–
–
–
–

–

–
–
–

–
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Rada Rodziny jest najważniejszym organem rodziny, gdyż poprzez swój główny 
dokument - konstytucję - reguluje funkcjonowanie rodziny w biznesie. Z powyższego 
wynika, że konstytucja stanowi najważniejszy dokument rodziny, zaś Rada Rodziny 
jest odpowiednikiem zarządu dla firmy. Ustanawiając Radę Rodziny w firmie rodzinnej 
powinno się mieć na względzie, że przewodniczący rady rodziny nie powinien peł-
nić jednocześnie funkcji prezesa zarządu. „Zarządzanie” rodziną stanowi nie mniejsze 
wyzwanie, aniżeli zarządzanie firmą ze względu na występujący duży odcień emocjo-
nalności, dlatego też funkcji tych nie powinno się łączyć. Rada Rodziny pełni również 
funkcję nadzoru wobec Zgromadzenia Rodziny. W praktyce firm rodzinnych przyj-
muje się, że pracami Rady Rodziny kieruje przewodniczący, a rada wyznacza również 
sekretarza, którego zadaniem jest protokołowanie spotkań. Z opisu funkcji jaką pełni 
Rada rodziny widać, że stanowi ona amalgamat zadań przypisanych zarządowi oraz 
radzie nadzorczej w firmach nierodzinnych. 

Biuro Rodziny jest organem, który powoływany jest przez majętne rodziny. Celem 
Biura jest pomoc członkom rodziny w zakresie prowadzenia inwestycji, doradztwie 
prawno-podatkowym, a także planowania kariery.

Wyżej wymienione organa nadzoru rodzinnego oraz dotyczące ich regulacje zapisu-
je się w konstytucji lub protokole firmy rodzinnej. Można znaleźć alternatywne nazwy 
tego dokumentu, jak: Kredo Rodzinne, Protokół Rodzinny, Deklaracja Zasad Rodzin-
nych, Reguły i Wartości Rodzinne, czy też Rodzinny Plan Strategiczny (IFC Family 
Business Governance, 2008, s. 22).

Należy podkreślić, że konstytucja jest obszernym dokumentem, gdyż reguluje cało-
kształt wpływu rodziny na biznes, a nie tylko wymienione wyżej struktury rodzinne. 
Co więcej, ma ona kardynalne znaczenie dla projektowania procesu sukcesji w firmie 
rodzinnej (Chiner Furquet A., 2004, s. 7). Punktem wyjścia do opracowania konstytucji 
stanowi wizja rodziny odnośnie biznesu. W powiązaniu z wartościami rodziny oraz 
misją firmy projektuje się szczegółowe rozwiązania normujące oddziaływanie rodziny 
na biznes. Typowa konstytucja reguluje kwestie związane z (ibid.):

wartościami rodzinnymi, deklaracją misji i wizji,
instytucjami rodziny, takimi jak zgromadzenie rodziny, rada rodziny, komitet edu-
kacji, biuro rodziny, itp.
zarządem (oraz radą doradców, jeżeli istnieje w firmie)
kadrą zarządzającą wyższego szczebla,
zakresem władzy, odpowiedzialności, relacjami panującymi w rodzinie, zarządzie 
i kadrze zarządzającej wyższego szczebla,
polityką dotyczącą istotnych kwestii dla rodziny, tj. zatrudnianie członków rodziny, 
transfer akcji, sukcesja prezesa, itp.
Wprowadzenie do firmy rodzinnego nadzoru właścicielskiego niesie ze sobą wiele 

korzyści. Kenyon-Rouvinez i Ward wyszczególniają następujące (Kenyon-Rouvinez, 
D., Ward J.L., 2005, s. 53): 

umożliwia wszystkim członkom rodziny poznanie i docenienie firmy rodzinnej,
umożliwia członkom rodziny wzajemne poznanie, 
rozwija poczucie służenia firmie i dumy wśród właścicieli należących do rodziny,
nadaje kierunek rozwojowi i progresywnemu wdrażaniu protokołu / konstytucji ro-
dzinnej,

–
–

–
–
–

–

–
–
–
–
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zachęca do zaangażowania się jak największej liczby członków rodziny w takie dzia-
łania jak programy edukacji biznesowej, ustalanie polityki rodzinnej, przygotowy-
wanie i wykonywanie czynności mających na celu zapewnienie rodzinie przyjem-
nego spędzania czasu razem, prowadzenie archiwów rodzinnych, pisanie historii 
rodzinnej, oraz wspieranie filantropii rodzinnej,
promuje wartości rodzinne i wyłania liderów rodziny,
wspiera komunikację w rodzinie.

3. Konstytucja Firmy Rodzinnej Roleski

Firma Roleski została założona przez Marka Roleskiego w 1972 roku. Od początku 
swego istnienia działa w przemyśle rolno-spożywczym produkując głównie przyprawy 
mokre, tj. keczupy, musztardy, majonezy oraz dressingi. W 1985 roku firma Roleski 
złamała monopol państwowych firm produkujących majonez rejestrując jako pierwsza 
prywatną działalność gospodarczą (numer jeden we wpisie do ewidencji podmiotów 
gospodarczych). Co więcej, można podkreślić, że firma Roleski jest pierwszym zareje-
strowanym w Polsce prywatnym przedsiębiorstwem rodzinnym. Firma akcentuje swój 
charakter rodzinny wyrażając tę cechę w wielu swoich działaniach począwszy od swojej 
misji, której deklaracja brzmi następująco:

„Dostarczamy na rynek produkty spoż ywcze dla wsz ystkich grup konsumentów po prz ystęp-
nych cenach, a nasz ym głównym atutem jest jakość, której gwarantem jest marka rodzinna Roleski” 
(http://www.roleski.pl/index.php?page=6&lang=pl, data odczytu 10.01.2010). 

Firma kładzie duży nacisk na jakość oferowanych produktów, co odzwierciedlone 
jest w wielu otrzymanych certyfikatach jakości: ISO, BRC, IFE, czy też AQAP upraw-
niający do zaopatrywania NATO.

Dla właściciela oraz prezesa firmy jakość nie oznacza tylko dbałości o wysokie stan-
dardy produktów, ale także zarządzanie firmą – w tym przypadku o profilu rodzinnym. 
W wymiarze produktowym uzyskanie potwierdzenia jakości było łatwe, gdyż istnieją 
normy oraz warunki ich spełnienia, natomiast w wymiarze zarządzania z uwzględnie-
niem charakteru rodzinnego firmy sprawa nie była taka oczywista, gdyż nie istnieją 
powszechnie uznane normy oraz ośrodki akredytacyjne. Właściciel firmy Roleski za-
czął się zastanawiać nad uregulowaniem kwestii wpływu rodziny na biznes oraz jej 
strukturę własnościową podczas współorganizowania pierwszej w Polsce konferencji 
dedykowanej firmom rodzinnym w 2005 roku (Gniadek M., 2010). Firma Roleski kwe-
stie te rozwiązała w 2010 roku dołączając jako pierwsza w Polsce do niewielkiej elitar-
nej grupy światowych biznesów wprowadzając wcześniej omówiony dokument, który 
normalizuje oddziaływanie rodziny na biznes – Konstytucję Firmy Rodzinnej Roleski. 
Intencją rodziny było, aby któregoś dnia firma znalazła się w gronie członków wspo-
mnianego Stowarzyszenia Les Hénokiens, żyjąc wiele dłużej niż biblijny Henoch, in-
spirator powołania Stowarzyszenia. Ze wstępu do Konstytucji można przeczytać: „My 
niżej wymienieni: Pani Zofia Roleska, Pan Marek Roleski, zwani dalej „założ ycielami”, świadomi 
konieczności zagwarantowania harmonijnego funkcjonowania naszej firmy w kolejnych pokoleniach, 
wprowadzamy w ż ycie niniejszą Konstytucję Firmy Rodzinnej Roleski (zwaną w dalszej części Kon-
stytucją), której celem jest uregulowanie relacji pomiędz y Rodziną Roleski (zwanej dalej Rodziną), 

–

–
–

Jacek Lipiec



41

a Firmą Roleski (zwanej dalej Firmą Rodzinną, lub Firmą)”. Konstytucja Firmy Rodzinnej 
Roleski rozpoczyna się Preambułą i zawiera łącznie siedem rozdziałów:

Rozdział I: Definicje i postanowienia ogólne
Rozdział II: Zasady ogólne
Rozdział III: Zarządzanie i nadzór
Rozdział IV: Praca w Firmie Rodzinnej
Rozdział V: Aspekty ekonomiczne
Rozdział VI: Zasady postępowania
Rozdział VII: Przepisy przejściowe i końcowe
Rozdział I Konstytucji wyjaśnia pojęcia związane z rodziną oraz firmą bazując na 

rodzinie nuklearnej jako podstawowej jednostce społecznej w budowaniu trwałości fir-
my. Zasady ogólne określają, w jaki sposób oraz w oparciu o jakie wartości rodzinne 
oraz biznesowe należy nieustannie rozwijać firmę. Kolejny rozdział Konstytucji re-
guluje kwestie związane z zarządzaniem firmy wprowadzając i określając rolę jednego 
z najważniejszych oraz nadrzędnych organów firmy – Rady Rodziny. W rozdziale tym 
również jest mowa o prawach sukcesora firmy piastującego funkcję Dyrektora General-
nego. Z pewnością ewenementem na skalę światową jest namaszczenie przez założycieli 
Firmy Roleski jako sukcesora firmy – Pana Tomasza Petelickiego – osoby spoza rodziny 
oraz nadanie jemu oraz jego rodzinie określonych przywilejów w firmie. Pokazuje to 
jak strategicznie ważny dla firmy jest wybór następcy. Dyrektor Petelicki traktowany 
jest przez założycieli jak prawowity członek rodziny. Rozdział III Konstytucji zakoń-
czony jest omówieniem zasad etycznych obowiązujących w firmie Roleski. Sekcja Praca 
w Firmie Rodzinnej określa warunki oraz sposób zatrudniania w firmie w taki spo-
sób, aby zapobiegać zjawisku nepotyzmu. Szczególną rolę przypisuje się szkoleniom, 
aby ciągle w firmie dążono do doskonałości oraz przewagi konkurencyjnej. Rozdział 
V Konstytucji definiuje politykę ekonomiczną Firmy Roleski, a także kwestie związane 
z rozporządzaniem majątkiem firmy podkreślając wagę utrzymania majątku w rękach 
rodziny. W przedostatnim rozdziale Konstytucji mowa jest o zaleceniach dla rodziny 
w aspekcie prowadzenia przez nich działalności gospodarczej oraz o odpowiedzialno-
ści firmy, np. w kontekście oddziaływania na środowisko naturalne. Ostatni rozdział 
Konstytucji zaleca jak postępować w sprawach, które mogą być ważne dla rodziny oraz 
biznesu, a nie zostały ujęte w Konstytucji. Zaleca się również coroczne dokonywanie 
rewizji Konstytucji.

W artykule 5.11 (Rozdział III Konstytucji) mówi się o Uroczystym spotkaniu Rady 
Rodziny, które „jest powoływane w celu akcentowania relacji pomiędzy rodziną a fir-
mą, a także przekazanie wartości rodzinnych, historii oraz osiągnięć i przełomowych 
wydarzeń dla Firmy”. Takim przełomowym wydarzeniem było przyjęcie przez Radę 
Rodziny Konstytucji Rodzinnej Roleski w dniu 17 grudnia 2010 roku. Było to pierwsze 
wydarzenie tego rodzaju w Polsce. Rodzina wyraża przekonanie, że ta nowa praktyka 
gospodarcza wskaże w jaki sposób budować trwałą firmę zorientowaną na wielopoko-
leniowy rozwój, a nie zorientowaną tylko na krótkotrwały zysk prowadzący do kolej-
nych kryzysów.

–
–
–
–
–
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4. Zakończenie

Rodzinny nadzór właścicielski jest kluczową kwestią jeśli planuje się, aby firma rodzinna 
trwała przez pokolenia, co zostało potwierdzone badaniem firmy McKinsey. Rodzinny 
nadzór jest stosunkowo nowym narzędziem regulacyjnym nazywanym potocznie kon-
stytucją lub protokołem rodziny. Reguluje on trzy podstawowe obszary (kręgi) firmy 
rodzinnej: rodziny, zarządzania oraz struktury własnościowej, a także wzajemnych re-
lacji pomiędzy tymi wszystkimi elementami. W celu ułatwienia nadzoru i kontroli nad 
firmą rodzinną wprowadza się specjalne organa w postaci:

Zgromadzenia Rodziny.
Rady Rodziny.
Biura Rodziny.
Komitetu Udziałowców.
Firma Roleski jako pierwsza w Polsce firma rodzinna wprowadziła taki nadzór 

w 2010 roku. W 40-stronicowym dokumencie szczegółowo uregulowano nie tylko re-
lacje pomiędzy firmą, rodziną i strukturą, ale także wpływ firmy na otoczenie i jej spo-
łeczną odpowiedzialność. 

Konstytucja, bądź też protokół jest dokumentem, który pozwala jasno wyzna-
czyć role oraz wpływ członków rodziny na biznes likwidując, bądź też minimalizując 
ewentualne spory kompetencyjne oraz własnościowe, które w znakomitej większości 
przypadków prowadzą do upadku firmy rodzinnej. Zwykło się mówić, że w firmie ro-
dzinnej pierwsze pokolenie buduje, drugie utrzymuje, zaś trzecie rujnuje. McKinsey 
prowadząc wywiady z najdłużej istniejącymi firmami rodzinnymi doszedł do wniosku, 
że rodzinny nadzór właścicielski stanowi klucz do długowieczności firm rodzinnych. 
Nadzór usankcjonowany w postaci konstytucji (protokołu) pozwala również na prowa-
dzenie przejrzystej polityki oddziaływania rodziny na biznes przez co podnosi zaufanie 
do firmy. W literaturze anglojęzycznej słowo „zaufanie” w firmie rodzinnej traktuje się 
jako akronim, który rozkłada się na czynniki pierwsze w następujący sposób (Arnoff 
C.E., Ward J.L., 2002, s. 54): Trust (Zaufanie): Teach (Ucz), Respect (Szanuj), Utilize 
(Wykorzystuj), Share (Dziel się), Trust (Ufaj). Regulacja w obszarze rodzina – biznes 
– własność oznacza zatem, że należy uczyć wszystkich członków zasad funkcjonowania 
firmy rodzinnej oraz wyjaśniania jaki wpływ na nią ma struktura własnościowa (służyć 
do tego może Zgromadzenie Rodziny); budowaniu kultury firmy w oparciu o wzajemny 
szacunek oraz zrozumienie roli jaką odgrywają członkowie rodziny; wykorzystywaniu 
wiedzy oraz doświadczenia jakie posiadają członkowie rodziny; dzieleniu się informa-
cjami oraz ufaniu członkom rodziny oraz samemu byciu wiarygodnym - innymi słowy 
robić to, co się obiecuje, że się zrobi.

Postępując według wskazanych w artykule wytycznych stworzymy warunki, w któ-
rych firma będzie dobrze funkcjonowała, nie tylko obecnie, ale również w przyszłości 
tworząc solidne podwaliny dla gospodarki.
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Uwarunkowania strategii małych i średnich przedsiębiorstw 
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Abstract
Family enterprises are determining are functioning as small and medium economic subjects. Family 
businesses are making the interesting example of relations setting between the property and with 
managing but the owner’s family. 
The strategy isn’t limiting itself only realization of economic purposes in family enterprises but he/she 
is enveloping the income of diversified groups stakeholder, amongst which crucial an owner’s family 
and her norms have value considerably. The strategic planning should embrace the parallel planning 
process taking matters of the family into consideration. The size of the enterprise is beating essential 
meaning at processes of strategic managing in shaping in family subjects. The article is consecrated 
for analysis of the specificity of small strategies and family medium-sized enterprises and portraying 
crucial characteristics for the strategy family business.

Wstęp 

Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią zróżnicowaną i niejednolitą grupę podmiotów go-
spodarczych. Funkcjonują w różnych branżach i mają różną wielkość. Sektor małych 
i średnich przedsiębiorstw jest dominującym środowiskiem funkcjonowania przedsię-
biorstw rodzinnych, jest to naturalne, ponieważ ponad 99% wszystkich podmiotów 
gospodarczych to małe i średnie firmy. Wyodrębnienie family business dokonywane jest 
w oparciu o kryteria odnoszące się do identyfikacji związków zachodzących pomiędzy 
własnością i zarządzaniem przedsiębiorstwem a rodziną sprawującą kontrolę. Wśród 
wielu kryteriów, które są używane do uznania przedsiębiorstwa za rodzinne z reguły 
wskazywane są trzy czynniki: własności i zarządzania, zaangażowania rodziny w pro-
wadzenie firmy oraz sukcesji. Biznesy rodzinne stanowią interesujący przykład relacji 
zachodzących pomiędzy: rodziną, która ma dominujący wpływ na przedsiębiorstwo, 
podmiotem gospodarczym oraz społeczeństwem i gospodarką, które stanowią kon-
tekst funkcjonowania rodzinnego biznesu. 

Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią najstarszą znaną formę prowadzenia biznesu, 
występującą we wszystkich okresach historii [O’Hara 2003, s. 17], ale do dnia dzisiej-
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szego nie wypracowano konsensusu, co do kryteriów ich wyróżniania. Prowadzenie 
działalności gospodarczej przez rodzinę zawsze było zjawiskiem naturalnym i może 
właśnie z tego powodu, badacze zaczęli się zajmować problematyką biznesu rodzinne-
go w dopiero w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku [Casillas, Acedo 2007, 
s.2]. Potrzeba prowadzenia badań pośród firm rodzinnych została trafnie określona 
przez I. Lansberga [1983, s. 39-49], który zauważył., że to rodzina kształtuje przedsię-
biorstwo w taki sposób, w jaki nie są stanie tego czynić członkowie rodzin w przedsię-
biorstwach nie będących własnością rodziny.

Na pierwszy rzut oka można byłoby sądzić, że uwarunkowania tworzenia i rozwoju 
firm rodzinnych są takie same jak wszelkich innych podmiotów gospodarczych. Oczy-
wiście w wielu obszarach tak właśnie jest – można tu wskazać na relacje z organami 
państwa i uwarunkowania wynikające z otoczenia makroekonomicznego tworzące po-
dobne warunki do funkcjonowania i rozwoju wszelkiego rodzaju podmiotów gospo-
darczych zarówno rodzinnych jak i nierodzinnych. Są jednak uwarunkowania, które mają 
charakter specyficzny odnosząc się tylko do family business. [Glinka, Gudkova 2010, s.43] 

Przedmiotem artykułu jest analiza specyfiki strategii małych i średnich przedsię-
biorstw rodzinnych, która ma wskazywać na kluczowe wyróżniki strategii family bu-
siness. Można postawić tezę, że posiadanie przez przedsiębiorstwo rodzinne strategii 
uwzględniającej relacje czynników rodziny i przedsiębiorstwa decyduje w zasadniczym 
o możliwościach i stopniu o rozwoju podmiotu. W artykule przedstawiono interpreta-
cje oparte na wynikach badań dotychczas przeprowadzonych w Polsce oraz badań na 
reprezentatywnej próbie w programie badawczym „Badanie firm rodzinnych” zreali-
zowanego w roku 2009 w ramach projektu P/789/8/2008 Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

1. Specyfika strategii małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych 

Biznesy rodzinne stanowią szczególny przypadek organizacji gospodarczych, ich stra-
tegie nie są jedynie wynikiem zmierzania do realizacji wyłącznie celów ekonomicznych, 
ale obejmuje wpływ rożnych grup interesariuszy, wśród których główną rolę odgrywa 
rodzina właścicielska [Sułkowski, Marjański 2009, s.59]. Problematyka strategii i metod 
zarządzania strategicznego w małych i średnich przedsiębiorstwach rodzinnych staje 
się przedmiotem coraz większego zainteresowania badaczy. Strategia przedsiębiorstwa 
ma charakter dynamicznego procesu ukierunkowanego na przyszłość, w którym do-
konywane są wybory i zmiany w utartych zasadach działania [Kourdi 2009, s. 109]. 
Istniejący bogaty dorobek wypracowany w tym zakresie wymaga jednak uwzględnienia 
specyfiki rodzinnych biznesów, która przejawia się wpływem czynników rodzinnych 
oraz uwarunkowaniami wynikającymi z ograniczonej wielkości przedsiębiorstwa. Klu-
czowe znaczenie ma fakt, że w budowie i implementacji strategii w przedsiębiorstwie 
rodzinnym nie liczą się tylko racjonalne biznesowe zasady i motywacja do maksyma-
lizacji zysku, ale także równolegle brane są pod uwagę interesy rodziny oraz jej normy 
i wartości. 

W koncepcjach badaczy strategii przedsiębiorstw rodzinnych: J.L. Ward, S. Pramo-
dita, J. Chrisman, J. Chua, C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, R.S. Carlock, występuje zało-
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żenie, że narzędzia i teoria zarządzania strategicznego znajdują zastosowanie w przed-
siębiorstwach rodzinnych, ale wymagają korekty uwzględniającej specyfikę relacji 
rodzina – przedsiębiorstwo. W wynikach wielu badań strategii family business pojawia się 
stwierdzenie, że dla wielu praktyków zarządzania strategia i zarządzanie strategiczne 
są pojęciami, które są odczuwalne, ale trudne do zdefiniowania [Strużyna, Szczepan-
kiewicz 2003, s. 211]. Teoria zarządzania strategicznego opiera się na bardzo zróżni-
cowanych podejściach ujęcia strategii, co powoduje mnogość jej rodzajów i kryteriów, 
według których dokonuje się ich wyodrębnienia [Krupski, 2003, s. 36]. Kwestią pro-
blematyczną zawsze pozostaje pytanie, na jakich koncepcjach zarządzania strategiczne-
go budować myślenie strategiczne w przedsiębiorstwach rodzinnych. Jednakże zawsze 
tworzenie strategii organizacji jest działaniem wymagającym wzmożonego wysiłku ze 
strony zarządzających [Mintzberg 2009, s.20]. 

W procesach zarządzania strategicznego w małych i średnich przedsiębiorstwach 
rodzinnych widoczne jest wzajemne uzależnienie się dwóch mających z natury sprzecz-
ne cechy systemów rodziny i przedsiębiorstwa. Wpływ tych systemów ma kluczowe 
znaczenie dla budowy wizji rodziny i biznesu oraz implementacji strategii i zarządzania 
[Ramachandran 2006, s.3]. Można uznać, że nadrzędność wpływów, własności i war-
tości rodziny właścicielskiej odróżniają proces zarządzania strategicznego od procesów 
w firmach nierodzinnych[Pramodita, Chrisman, Chua 2002, s.8]. Kolejna grupa czyn-
ników wynika z niedużej wielkości przedsiębiorstwa i jego zasobów, co powoduje, że 
oddziaływane na otoczenie jest bardzo ograniczone. Efektem tego są strategie, które 
w większości przypadków mają charakter reaktywny. 

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie rodzinnym można określić, jako 
opracowany w szczegółach proces ukierunkowany na osiągnięcie lepszej pozycji na 
rynku. Wymienia się trzy powody wskazujące na potrzebę podejmowania procesów 
zarządzania strategicznego: sukces odnoszony przez firmę w dniu dzisiejszym nie za-
pewnia odniesienia sukcesu w przyszłości, drugi powód to wpływ czynników, które 
wpływają na przyszłość oraz trzeci powód, to że dzisiejsze decyzje i działania kształtują 
przyszłość przedsiębiorstwa [Ward 1997, s. 8]. Zatem model zarządzania strategicznego 
w podmiocie rodzinnym powinien w pełni integrować procesy planowania i działania 
oraz dostrzegać okazje i możliwości (strategiczne myślenie), podejmowanie decyzji (for-
mułowanie strategii) a następnie jej wdrażanie i ocenę oraz ulepszanie [Carlock, Ward 
2001, s. 265]. 

 Konieczność wdrożenia strategii jest zauważana zarówno przez zarządzających jak 
i członków rodziny mających wpływ na funkcjonowanie biznesu (np. rada rodzinna). 
Strategia ma zabezpieczyć zarówno rozwój przedsiębiorstwa jak i zabezpieczyć rodzinę 
przed kłopotami wynikającymi z niepowodzeń w biznesie [Nelton 2002, s. 120]. Wpro-
wadzenie zarządzania strategicznego w family business staje się możliwe, kiedy strategicz-
ne myślenie kadry zarządzającej obejmuje: sformułowanie strategii, jej implementację 
oraz strategiczną kontrolę [Carlock, Ward, s.30-31]. 

Istotne znaczenie ma zastosowanie zarządzania strategicznego, jako praktycznego 
poszukiwania najlepszego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa. Strategia ma stanowić 
odpowiedź przedsiębiorstwa na wyzwania otoczenia. Musi stanowić przede wszystkim 
spójną koncepcję opartą na niewielu kluczowych i uzupełniających się wzajemnie wy-
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borach, które pozwolą przedsiębiorstwu na możliwość wykorzystywania pojawiających 
się szans oraz budowania przewagi konkurencyjnej pozwalającej na osiąganie ponad 
przeciętnych wyników [Obłój 2010, s 13-14]. 

2. Proces planowania strategicznego w przedsiębiorstwie rodzinnym 

W odniesieniu do planowania strategicznego R.S. Carlock i J.L. Ward zapropono-
wali równoległy proces planistyczny Parallel Planning Process (PPP). Stanowi on rozwinię-
cie tradycyjnego modelu planistycznego firmy rodzinnej, w którym nadal najistotniej-
szy dla strategii pozostaje wynik, ale na jego kształt mają wpływ sprawy rodziny. Model 
równoległego planowania jest narzędziem umożliwiającym integrowanie i równoważe-
nie się celów rodziny i przedsiębiorstwa. Podejście to opiera się na czterech założeniach 
(rys. 1).
1. Wartości rodzinne i filozofia przedsiębiorstwa stanowią fundamenty procesu plano-

wania strategicznego.
2. Strategiczne zapatrywania niosą konsekwencje zarówno dla rodziny jak i zarządza-

jących przedsiębiorstwem.
3. Sukcesy rodziny i przedsiębiorstwa prowadzą do wspólnej misji. 
4. Długookresowy czas funkcjonowania rodzinnego biznesu wymaga sformułowania 

planów dla rodziny i przedsiębiorstwa [Carlock, Ward 2001, s.12-13]. 

Rys. 1 Równoległy proces planowania strategicznego w przedsiębiorstwie rodzinnym

Źródło: Carlock R.S., Ward J.L. (2001), Strategic Planning for the Family Business, Palgrave, New 
York, s.12.

Wielkość przedsiębiorstwa jest czynnikiem kształtującym specyficzne cechy, które 
w istotny sposób wpływają na zdolność realizacji procesu zarządzania strategicznego. 
Cechy małego lub średniego przedsiębiorstwa powodują, że mogą one wykorzysty-
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wać tylko niektóre techniki zarządzania i posiadają ograniczone możliwości dokony-
wania wyborów strategicznych. Niektóre z tych np. kreatywność i szybkość działania 
ułatwiają realizację procesu zarządzania strategicznego, natomiast ograniczone zaso-
by wewnętrzne i dążenie do rozwoju w głównie przy korzystaniu z własnych środków 
w istotny sposób ograniczają możliwości działania opierające się na zasadach zarządza-
nia strategicznego [Sołoducho-Pelc 2003, s. 453-454]. 

Reasumując, można wskazać, że badacze wskazują na kluczową rolę myślenia stra-
tegicznego w zarządzaniu family business proponując jednak adaptację teorii do potrzeb 
podmiotów rodzinnych. Sformułować można kilka postulatów dotyczących procesu 
strategicznego w przedsiębiorstwie rodzinnym. 
1. Proces planowania strategicznego, wdrażania strategii i jej kontroli opiera się na har-

monizowaniu wartości przedsiębiorstwa i rodziny.
2. Dla sukcesu przedsiębiorstwa rodzinnego potrzebne jest wykorzystanie myślenia 

strategicznego opartego na wspólnych wartościach i wizji rozwoju przedsiębiorstwa 
i rodziny.

3. W przedsiębiorstwie rodzinnym nie ma potrzeby rozwoju nadmiernie sformalizo-
wanych narzędzi zarządzania strategicznego. Ważniejsze jest przyjęcie orientacji 
strategicznej, zakładającej planowanie długoterminowe i myślenie strategiczne.

4. W biznesie rodzinnym strategia pozostaje w ścisłym związku z kulturą organiza-
cyjną (wartościami, normami i zaufaniem dla pracowników) Kultura organizacyj-
na przedsiębiorstwa rodzinnego powstaje przez tworzenie relacji przedsiębiorstwo 
– rodzina.

5. Zagrożeniem dla małego i średniego przedsiębiorstwa rodzinnego jest przyjęcie 
orientacji antystrategicznej, a więc ignorowanie planowania, wizji i perspektywicz-
nego myślenia. Prowadzi to do niespójnego reagowania na wpływy otoczenia, które 
przypomina „ugrzęźnięcie” zdefiniowane przez M.E. Portera [1996, 56-59].

6. Elementem przewagi konkurencyjnej małego i średniego przedsiębiorstwa rodzin-
nego może być elastyczność i szybkość reagowania na istotne zmiany otoczenia. 
Elastyczności powinno towarzyszyć jednak myślenie strategiczne – przemyślana 
wizja oparta na wartościach.
Analiza literatury przedmiotu oraz wyniki badań sugerują, że małe i średnie przed-

siębiorstwa rodzinne różnią się w sferze strategicznej od innych podmiotów gospodar-
czych np. dużych przedsiębiorstw nierodzinnych. Jak wskazują badania, przedsiębior-
stwa rodzinne posługują się najczęściej strategiami inkrementalnymi, emergentnymi 
i „rodzącymi się” w działaniu [Krupski 2003, s. 36-37]. Ich zaletą jest duża elastyczność 
i zmienność, zaś wadą brak wykorzystania wielu zaawansowanych technik analitycz-
nych służących do tworzenia strategii. Strategia family business przybiera, przede wszyst-
kim, formy intuicyjne, bez sformalizowanej misji, wizji czy planu strategicznego. 

3. Typologia strategii małego i średniego przedsiębiorstwa rodzinnego 

Próbę uogólnienia badań strategii małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych może 
stanowić typologia różnych zachowań strategicznych badanych podmiotów gospo-
darczych. Odnoszą się one do sukcesji własności, władzy oraz sposobu formułowania 
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celów strategicznych. Chodzi o wybór: strategii własnościowych, strategii zarządzania 
przedsiębiorstwem oraz strategii relacyjnych - podmiot gospodarczy a rodzina [Mar-
jański 2006, ss. 121-125]. 

Strategie własnościowe będą wiązały się z planowaniem długookresowego transferu 
własności podmiotu gospodarczego. Wybór dokonywany był pomiędzy: przekazaniem 
pełni własności (udziałów ponad 50%) jednemu z członków rodziny (najczęściej sy-
nowi lub córce), podziałem własności pomiędzy członków rodziny (zwykle potom-
ków) lub planowaniem odsprzedaży własności przedsiębiorstwa rodzinnego. Zarządza-
jący motywują preferencję dla tej opcji, przede wszystkim, możliwością zachowania 
skonsolidowanej i jednolitej własności, ale również preferowanym wzorem sukcesji, 
polegającym na jednoczesnym przekazaniu własności i zarządu nad podmiotem go-
spodarczym synowi. Opcja podziału własności występuje częściej w przypadku rodzin 
wielodzietnych (trójka lub więcej dzieci). Planowanie odsprzedaży jest zaś najczęściej 
konsekwencją: braku zainteresowania przejęciem biznesu ze strony dzieci lub brakiem 
potomstwa.

Strategie zarządzania małymi i średnimi biznesami rodzinnymi wiążą się z pod-
jęciem perspektywicznych decyzji w jaki sposób będzie wyglądało zarządzanie firmą 
w przyszłości (po dokonaniu sukcesji). Proces planowania sukcesji powinien być prze-
prowadzany przez zarządzającego, często przy wsparciu innych członków rodziny. 
Pierwszy problem to na ile w ogóle prowadzone jest planowanie sukcesji i czy przybiera 
ono organizacyjne i prawne formy, a więc czy przygotowywane są akty prawne pozwa-
lające na sukcesję i czy kształci się sukcesorów. Druga kwestia to wybór opcji strategii 
sukcesyjnej. 

A zatem mamy do czynienia z trzema opcjami: planowanie przekazania władzy 
jednemu zarządzającemu z rodziny, planowanie przekazania władzy więcej niż jedne-
mu zarządzającemu z rodziny oraz profesjonalizacja zarządzania, a więc przekazanie 
władzy najemnemu menedżerowi spoza rodziny. W świetle przeprowadzonych badań 
zdecydowanie najczęściej zarządzający skłaniają się do opcji przekazania władzy jed-
nemu zarządzającemu z rodziny (typowa sukcesja władzy i własności). Rzadziej myślą 
o profesjonalizacji zarządzania. Zaś opcja podziału władzy między członków rodziny 
jest spotykana najrzadziej.

Strategie relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a rodziną wiążą się z kwestią nada-
wania priorytetów celom biznesowym albo rodzinnym. Wskazać tu można na trzy 
modelowe możliwości: priorytet celów przedsiębiorstwa, priorytet celów rodzinnych, 
dążenie do równowagi. W badanej próbie najwięcej jest podmiotów zorientowanych 
na cele przedsiębiorstwa tzn. kluczowy jest rozwój i zyskowność biznesu. Oznacza 
to, ograniczanie przez zarządzającego i założyciela możliwości transferu dochodów 
z przedsiębiorstwa przez członków rodziny. Zarządzający stara się inwestować nadwyż-
ki finansowe w rozwój firmy i nie dopuszczać do nieracjonalnych wydatków i nieefek-
tywnego zatrudniania osób z rodziny. Drugim, co do częstości przypadkiem w bada-
nej próbie jest równoważenie celów przedsiębiorstwa i rodziny. Zarządzający uprawia 
grę z członkami rodziny. Z jednej strony dostarcza im dochodów i możliwości pracy 
w przedsiębiorstwie rodzinnym, z drugiej jednak ogranicza nadmierne oczekiwania. 
Trzeci przypadek odnosi się do przedsiębiorstw rodzinnych eksploatowanych przez 
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rodzinę. Dotyczy to w badanej próbie małej liczby podmiotów, które przeżyły okres 
gwałtownego rozwoju, a zarządzający zaczął przeprowadzać znaczący transfer majątku 
przedsiębiorstwa do majątku osobistego i majątku osób z rodziny. Może to przybierać 
formy zarówno eksploatacji finansowej firmy, jak i nieracjonalnego rozkładu władzy 
dającego nadmierne prerogatywy niekompetentnym członkom rodziny właścicielskiej.

Przedstawione trzy wymiary zachowań strategicznych małych i średnich przedsię-
biorstw rodzinnych obejmują:
1. Strategie właścicielskie
2. Strategie zarządzania
3. Strategie relacji przedsiębiorstwo – rodzina

Połączenie tych trzech wymiarów prowadziłoby teoretycznie do stworzenia 18 ty-
pów idealnych zachowań strategicznych małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych. 
W praktyce jednak, wnosząc z przeprowadzonych badań, wydaje się, że typologia po-
winna być ograniczona jedynie do 6 typów idealnych ponieważ, reszta nie występowała 
w próbie, ani nawet nie była planowana przez zarządzających.

1. „Firma z pokolenia na pokolenie” jest to najczęściej występujący typ strategii. 
Oznacza on przekazanie pełni własności i władzy jednemu potomkowi przy zacho-
waniu priorytetu celów przedsiębiorstwa lub ewentualnie ich równowagi. Dominujący 
schemat kulturowy w Polsce to przekazywanie firmy rodzinnej „z ojca na syna”. Wśród 
badanych podmiotów 23 odpowiada tej charakterystyce.

2. „Współwłasność rodziny z zarządem jednej osoby z rodziny” występuje 
dość często w drugim pokoleniu i jest planowana przez wielu zarządzających i założy-
cieli. Własność ma być przekazana do podziału członkom rodziny (zwykle potomstwo 
i małżonkowie), zaś władzę otrzyma jedna z osób z rodziny, która zostaje przygotowa-
na do sukcesji (poprzez pracę w firmie oraz kształcenie i szkolenie). Wśród badanych 
podmiotów 7 odpowiada temu typowi idealnemu.

3. „Współwłasność rodziny z zarządem pozarodzinnym” oznacza połączenie 
przekazania własności więcej niż jednej osobie z rodziny (zwykle potomkom lub mał-
żonkowi i potomkom, czasem wnukom) przy stworzeniu mechanizmów sprawowa-
nia władzy przez najemnego menedżera. Dzięki temu utrzymany jest priorytet celów 
przedsiębiorstwa przy zapewnieniu dochodów członkom rodziny. Wśród badanych 
podmiotów 1 odpowiada temu typowi idealnemu.

4. „Współwłasność rodziny z zarządem wielu osób z rodziny” to rzadziej spo-
tykany typ strategii małego i średniego przedsiębiorstwa rodzinnego, który oznacza 
przekazanie własności i zarazem władzy kilku osobom z rodziny i prowadzi do real-
nego niebezpieczeństwa priorytetu celów rodzinnych nad celami przedsiębiorstwa. 
Członkowie zarządu rodzinnego zaczynają często grać o władzę pomiędzy sobą, jed-
nocześnie nadmiernie eksploatując przedsiębiorstwo. W badanej próbie tego typu stra-
tegia występuje w dwóch podmiotach.

5. „Profesjonalizacja biznesu rodzinnego stanowiącego własność jednej 
osoby” wiąże się z przekazaniem władzy najemnemu menedżerowi przy przekazaniu 
pełni własności jednej osobie z rodziny (potomek). Wynika ona najczęściej z przyczyn 
rodzinnych. Jedynak lub jedynaczka niechętni lub niezdolni do przejęcia władzy nad 
biznesem rodzinnym. Strategia ta umożliwia utrzymanie priorytetu celów przedsię-
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biorstwa lub ewentualnie równowagi. Wśród badanych podmiotów 1 odpowiada temu 
typowi idealnemu.

6. „Utrata rodzinnego charakteru” oznacza strategię sprzedaży większości udzia-
łów w biznesie rodzinnym i wiąże się również z utratą zarządu rodzinnego. Wśród ba-
danych podmiotów 1 odpowiada temu typowi idealnemu.

Zaproponowana typologia strategii akcentuje przede wszystkim wymiar sukcesji 
jako najbardziej charakterystycznego elementu planowania długookresowego w przed-
siębiorstwach rodzinnych. Dotyczy to zarówno transferu własności, jak i władzy z po-
kolenia na pokolenie. Wydaje się, że problematyka strategii sukcesyjnych jest jednym 
z najważniejszych problemów przedsiębiorstw rodzinnych MŚP. Po pierwsze dlatego, że 
znaczny procent przedsiębiorstw rodzinnych, właśnie staje lub niebawem stanie przed 
wyzwaniami sukcesji. Po drugie, dlatego, że znajomość modeli, metod i narzędzi sku-
tecznej sukcesji jest, jak wynika z wyników badań, jest zazwyczaj bardzo ograniczona.

4. Charakterystyka strategii małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych 
w świetle badań 

Badania przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce są prowadzone przez nielicznych bada-
czy mi. in. K. Safina, A. Winnicką-Popczyk, W. Popczyka, E. Więcek-Jankę, Ł. Sułkow-
skiego, A. Marjańskiego. Mają z reguły charakter jakościowy i prowadzone są dopiero 
od kilku lat, można zatem przyjąć, że znajdują się w początkowym stadium. Metodyka 
badań obejmuje najczęściej badania ankietowe, wywiad kwestionariuszowy lub telefo-
niczny oraz badania case study – pogłębionych studiów przedsiębiorstw rodzinnych, do 
tworzenia których wykorzystuje się techniki obserwacji uczestniczącej, wywiady swo-
bodne oraz analizy dokumentów uzyskanych w przedsiębiorstwach. Wykorzystywane 
są także analizy oparte na źródłach wtórnych pozwalających na ocenę przedsiębiorstw 
i odniesienie się do źródeł pierwotnych [Sułkowski, Haus, Safin 2005, s.20]. 

Przeprowadzone po raz pierwszy w Polsce w 2009 roku reprezentatywne badania 
przedsiębiorstw rodzinnych przeprowadzone na próbie 1280 podmiotów, [Kowalew-
ska, Szut, Lewandowska, Kwiatkowska, Sułkowski, Marjański, Jaguszyński-Krynicki 
2009] pozwoliły uzyskanie pogłębionej wiedzy w zakresie zależności pomiędzy więza-
mi i wartościami rodzinnymi a funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Populację badaw-
czą w projekcie stanowiły małe i średnie przedsiębiorstwa. Zgodnie z zaleceniami Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z populacji wykluczeniu podlegały podmioty 
prowadzone w formie osoby fizycznej nie zatrudniające pracowników.

Złożoność i interdyscyplinarność podjętej problematyki badawczej oraz fakt iż po 
raz pierwszy była w Polsce ona przedmiotem tak szerokich badań przyjęto następujące 
postulaty: 

Uwzględnienie metod jakościowych i ilościowych.
Zapewnienie wieloetapowości procedury badawczej.
Konieczność triangulacji metodologicznej i triangulacji danych.
Włączenie do badania różnych aktorów, zarówno właścicieli i kadry zarządzającej 
(jak to zwykle ma miejsce w badaniach biznesowych), ale także pracowników niż-
szego szczebla, w tym tych spoza rodziny właściciela.

–
–
–
–
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Włączenie do badania przedstawicieli firm rodzinnych, ale też ekspertów zewnętrz-
nych (reprezentantów środowisk naukowych, organizacji biznesowych, firm dorad-
czych i szkoleniowych, prawników).
W badaniu używano zarówno metod jakościowych jak i ilościowych. Wynikał to 

z faktu iż przedsiębiorczość rodzinna stanowi obszar styku relacji i celów biznesowych 
z relacjami i cechami rodzinnymi. Zatem uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat za-
leżności i uwarunkowań funkcjonowania family business staje się niezwykle trudne po-
nieważ zarządzający unikają świadomie lub nieświadomie eksponowania czynników 
związanych z rodzinnością, szczególnie jeżeli pojawiają się tam problemy lub tematy 
wstydliwe. Z reguły skupiają się na aspektach biznesowych funkcjonowania rodzin-
nego podmiotu. Zatem wywiad lub ankieta nie są w stanie dostarczyć pełnego obrazu 
w jaki sposób relacje rodzinne wpływają na kluczowe obszary funkcjonowania firmy 
rodzinnej. Poszukiwanie informacji jest o wpływie więzi i relacji rodzinnych na kształt 
strategii, strukturę organizacyjną, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz kształtowanie 
wartości i kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa musi zakładać wykorzystanie za-
równo metod jakościowych jak i ilościowych. 

Niewielka eksploracja problematyki przedsiębiorstw rodzinnych w skali makro, 
a w szczególności brak reprezentatywnych danych o skali udziału przedsiębiorstw ro-
dzinnych w sektorze MSP spowodował, że procedura badawcza była wieloetapowa. 
Miało to pozwolić na wiarygodne ustalenie jaki jest udział małych i średnich firm ro-
dzinnych na tle ogółu podmiotów MSP oraz wskazanie ich znaczenie w strukturze 
zatrudnienia i udziału w tworzeniu PKB. W procesie analizy danych używano danych 
pozyskanych z różnych źródeł oraz zastosowano wiele metod badawczych (wywia-
dy swobodne, wywiady kwestionariuszowe). Dane jakościowe i formułowane na ich 
podstawie hipotezy weryfikowano w oparciu o dane ilościowe, uzyskane na podstawie 
próby reprezentatywnej. Dane ilościowe na temat kluczowych zagadnień badawczych 
pogłębiano w badaniach jakościowych. 

Świadomość zagrożenia nepotyzmem w funkcjonowaniu i kulturze organizacyjnej 
firm rodzinnych powodowała, że w badaniu starano się poznać punkt widzenia zarów-
no właścicieli i członków rodzin właścicielskich jak też pracowników spoza rodziny. 
Właściciele firm, szczególnie rodzinnych, mogą okazać się zbyt emocjonalnie związani 
z prowadzoną działalnością. Zatem by obiektywnie ocenić jej słabości i potrzeby w za-
proponowaniu programu wsparcia trzeba było. Wypowiedzi właścicieli i pracowników 
firm rodzinnych konfrontowano z opiniami zewnętrznych ekspertów współpracują-
cych z przedstawicielami firm rodzinnych (prawnicy, organizacje biznesowe). 

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że struktura wielkości małych i śred-
nich firm rodzinnych odzwierciedla strukturę sektora MSP. Dominują wśród nich mi-
kroprzedsiębiorstwa (90%), a prawie co dziesiąta (9%) firma rodzinna jest podmiotem 
zatrudniającym od 10 do 49 pracowników. Natomiast tylko 1% zalicza się do firm śred-
niej wielkości. Średnia liczba pracowników w firmach rodzinnych to 5.8, w tym śred-
nio 2.4 osób z rodziny. Dominującą formą prawną jest działalność gospodarcza osoby 
fizycznej (w tej formie działa 81% firm rodzinnych). Średni wiek przedsiębiorstwa ro-
dzinnego wynosi około 14 lat i jest zbliżony do wieku firm nierodzinnych. Najliczniej-

–
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szą grupą są firmy obecne na rynku od 11 do 20 lat (42%), licznie reprezentowane są 
również firmy w wieku 6-10 lat i powyżej 20 lat (po ok. 20%). 

W badanych przedsiębiorstwach zidentyfikowano wysoką (ok. 90%) świadomość 
rodzinnego charakteru prowadzonego przedsiębiorstwa. Jednocześnie fakt bycia 
przedsiębiorstwem rodzinnym nie jest silnie eksponowany w relacjach biznesowych. 
Natomiast rodzinność i wartości z niej płynące są pozytywnie odbierane, a badani mają 
przekonanie, że rodzinność może być dobrym czynnikiem w budowaniu wizerunku 
i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Tylko 1/3 badanych w swojej strategii nie pod-
kreśla, że jest przedsiębiorstwem rodzinnym. 

Własność i zarządzanie skupione są w rękach rodziny założycielskiej. Wpływa to na 
kształt strategii i ma wpływ sposób zarządzania przedsiębiorstwami, w których domi-
nuje model zarządzania bezpośredniego, w 75% podmiotów zarządzanych jest przez 
bezpośrednio przez właściciela a w 21% przy pomocy członków rodziny. 

W strategiach większości badanych podmiotów nie występują jeszcze elementy 
strategii specyficzne dla przedsiębiorczości rodzinnej charakterystyczne dla przedsię-
biorstw o długim okresie działania takie jak: plan pojawienia się w biznesie następnego 
pokolenia, opracowanie planu sukcesji, zmiany w sposobach zarządzania podmiotem 
poprzez wprowadzenie menedżerów spoza rodziny. 

W badanych przedsiębiorstwach jako opcję strategiczną można wskazać zatrud-
nianie na kluczowych stanowiskach osób z rodziny. Zdaniem badanych czynnikami 
przemawiającymi za stosowaniem takiego rozwiązania jest fakt, iż dzięki więzom krwi 
podzielane są wspólne wartości oraz występuje odpowiedzialność za nazwisko i markę 
przedsiębiorstwa. Podkreślano również fakt, że od członków rodziny można wymagać 
większego zaangażowania w pracy na rzecz rodzonego biznesu. 

W strategii prowadzenia biznesu określano również usytuowanie biznesu na rynku, 
w większości wybierając rynki lokalne i regionalne. Tylko 2% badanych przedsiębiorstw 
prowadziło działalność na rynkach międzynarodowych. 

 W odniesieniu do strategii sukcesyjnej, która w biznesie rodzinnym jest jednym 
z newralgicznych procesów wpływających na długookresowy rozwój przedsiębiorstwa 
w większości przedsiębiorstw nie ma sformułowanego planu sukcesji. Występują jedy-
nie deklaracje woli przekazania formy następnemu pokoleniu (58%). Niestety zakres 
wiedzy na temat budowy strategii sukcesji jest znikomy, a badani głównie bazują na 
swej intuicji i doświadczeniu. Brak planów sukcesyjnych stanowi poważny mankament 
w strategii przedsiębiorstwa mogący zagrozić jego istnieniu. 

Zakres wiedzy na temat planowania i metod przeprowadzania sukcesji jest bardzo 
ograniczony. Zarządzający z reguły opierają się wyłącznie na własnym doświadczeniu 
i intuicji i często popełniają błędy takie jak chociażby nieprzygotowanie sukcesora do 
przejęcia firmy. Badane przedsiębiorstwa stoją przed poważnym problemem sukcesyj-
nym, jeżeli sukcesja nastąpiłaby w wyniku nagłego, niespodziewanego wydarzenia. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, iż wola przeprowadzenia sukcesji występuje silnie w fir-
mach o długiej tradycji. W grupie przedsiębiorstw funkcjonujących powyżej 20 lat 
przeprowadzenie sukcesji planuje 49% podmiotów, a firmach działających na rynku od 
6 do 11lat odsetek ten spada do 27%, w najmłodszych biznesach (do 3 lat) zamiar ten 
wyrażało 22% badanych. Wielkość przedsiębiorstwa w mniejszym stopni wpływa na 
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chęć przeprowadzenia procesu sukcesji, chociaż rosła wraz z wzrostem ilości zatrud-
nionych, co może być przejawem poczucia osiągnięcia sukcesu rynkowego i poziomu 
stabilizacji. 

Strategię sukcesji posiada tylko 1/3 badanych firm, natomiast w sformalizowanej 
formie przygotowana jest tylko w 10% podmiotów. Przodują w tym zakresie średnie 
przedsiębiorstwa, w których co piąte posiada spisany plan sukcesji (dwukrotnie wię-
cej niż inne podmioty). W niektórych przedsiębiorstwach wskazywano, że przejęcie 
rodzinnego biznesu nie musi stanowić premii dla następców. Wskazywano na ciężką 
pracę i brak satysfakcji z posiadanej pozycji zawodowej.

Badani właściciele optymistycznie oceniali stan swoje wiedzy na temat prawnych 
uwarunkowań związanych z przekazaniem przedsiębiorstwa następcy. Wydaje się, że 
rzeczywisty stan wiedzy jest zdecydowanie zły. Zdecydowanie korzystna ocena własnej 
wiedzy była wyrażana przez respondentów, którzy deklarowali posiadanie sformali-
zowanego plan sukcesji. Niska świadomość o potrzebie stworzenia planu sukcesyjne-
go może wynikać zarówno młodego wieku zarządzających jak niskiego stanu wiedzy 
o prawnych, organizacyjnych i psychologicznych uwarunkowaniach procesu sukcesji. 
Odsuwanie podejmowania tej problematyki w odległą przyszłość może również wy-
nikać ze strachu przed uratą władzy i możliwości kontroli oraz zapewnieniem źródła 
utrzymania.

Ponad dwie trzecie przedsiębiorców zamierza przekazać rodzinny biznes wybranej 
osobie lub osobom. Jako przyszli sukcesorzy najczęściej wskazywane są dzieci, a drugiej 
kolejności członkowie dalszej rodziny. Cieszy fakt, że przedsiębiorcy zwracają uwagę 
na osiągnięty sukces i konieczność zachowania dorobku przedsiębiorstwa i kontynuacji 
dorobku w rodzinie, ale zwracają równocześnie uwagę na konieczność zachowania au-
tonomii decyzyjnej potencjalnym sukcesorom. 

Ponad połowa (55%) następców pracuje w przedsiębiorstwie, które ma przejąć. 
W sposób formalny pracuje 41%, natomiast pozostali pracują na rzecz rodzinnego 
biznesu w sposób niesformalizowany. Tylko 12% następców zdobywa doświadczenie 
zawodowe w innych przedsiębiorstwach, a 29% ankietowanych wskazało, że następcy 
nigdzie nie pracują. Wrasta znaczenie osiągnięcia formalnego wykształcenia związane-
go z zakresem działalności podmiotu. Ponad 57% następców posiada takie wykształce-
nie. Taka sytuacja może budzić wiele obaw. W literaturze przedmiotu często wskazuje 
się, że kluczową rolą seniora jest przygotowanie następcy do przejęcia biznesu. Dobre 
przygotowanie obejmuje wieloletni okres zdobywania doświadczenia zarówno poza ro-
dzina firmą jak i czasie pracy w niej. 

W przypadku niechęci sukcesora do przejęcia rodzinnego biznesu w strategii po-
jawiały się warianty postępowania zakładające utratę rodzinnego charakteru biznesu 
poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa lub wprowadzenie firmy na kolejny etap rozwoju 
poprzez przekazanie zarządzania zewnętrznym menedżerom przy zachowaniu funkcji 
kontrolnych i decyzji strategicznych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że przedsiębiorstwa ro-
dzinne w Polsce posługują się strategiami rodzącymi się w bieżącym działaniu. Mają 
one formy intuicyjne, a misja, wizja czy plan strategiczny występują z reguły w formie 
niesformalizowanej. Można sądzić, że zastosowanie koncepcji zarządzania strategicz-
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nego w małych podmiotach, o stosunkowo krótkim okresie funkcjonowania stanowi 
dużą trudność i pozostaje w kolizji z koniecznością elastyczności planowania i funk-
cjonowania na rynku. W początkowym okresie funkcjonowania za najważniejsze cechy 
strategii uznaje się szybką ocenę pojawiających się szans o możliwości oraz integrację 
analizy i działania. Nie prowadzi się w tym czasie szczegółowych analiz oraz wykazuje 
wysoką gotowość wprowadzania zmian w posiadanej strategii.

W badanych przedsiębiorstwach do posiadania sformalizowanej strategii o charak-
terze krótkoterminowym przyznawał się tylko co dziesiąty podmiot. Natomiast 1/3 ba-
danych twierdziła, że posiada strategię w formie niesformalizowanej, ale jest ona znana 
zarządzającym i pracownikom. Wśród podmiotów mających strategię krótkotermino-
wą aż 66% informowało, że posiada strategię średniookresową (16% sformalizowaną 
a 50% niesformalizowaną).

Można stwierdzić, że tworząc strategię biznesu polskie małe i średnie przedsiębior-
stwa rodzinne powinny sformułować cele biznesu, ściśle związane z celami rodziny, 
odpowiadające wizji założyciela biznesu. Rodzina właścicielska i kadra zarządzająca 
przedsiębiorstwem powinny przeprowadzić proces stworzenia misji odzwierciedlającej 
rodzinną tożsamość przedsiębiorstwa. Jako element strategii powinien zostać opraco-
wany plan sukcesji pozwalający na odpowiednie przygotowanie sukcesora, zarządzają-
cego i pracowników przedsiębiorstwa na mające nastąpić przyszłe przekazanie władzy. 

Podsumowanie 

Zainteresowanie tematyką zarządzania strategicznego nie ustaje od kilkudziesięciu lat, 
przez ten okres rozwinęły się odpowiednie techniki i metody. Obecnie trudno sobie 
wyobrazić funkcjonowanie nowoczesnego przedsiębiorstwa rodzinnego bez strategii 
i podstaw zarządzania strategicznego. W polskich małych średnich przedsiębiorstwach 
rodzinnych zarządzanie strategiczne można uważać bardziej za sposób myślenia, niż 
standardową procedurę postępowania, a przedsiębiorczość i spontaniczność biorą 
przewagę nad stosowaniem zaawansowanych narzędzi analizy strategicznej. Często 
strategia i zarządzanie strategiczne są widoczne i odczuwalne w zarządzaniu przedsię-
biorstwem, ale trudne do określenia przez zarządzających. Można wskazać specyficzne 
cechy wynikające z ograniczonej wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzinnej własności 
i zarządzania, które można ująć następująco: 
1. Sukcesja jest kluczowa i specyficzna jedynie dla family business. 
2. Charakter strategii jest zdeterminowany przez ograniczoną wielkość i zasoby przed-

siębiorstwa.
3. Kluczowym zasobem są wartości, zaufanie, pracownicy, wiedza i finanse, które wy-

pływają z rodziny założycielskiej.
4. Cele strategiczne, misja i wizja rozwoju family business są splecione z celami rodziny.
5. Strategie firm rodzinnych mają z reguły charakter właścicielski, co oznacza, połą-

czenie struktury własności i zarządzania. Występuje także tożsamość ról planisty, 
wykonawcy i kontrolera.

6. Strategie firm rodzinnych mają częściej charakter inkrementalny i emergentny, co 
oznacza, że wyłaniają się one w trakcie działania, a nie są efektem wcześniejszego 
procesu planistycznego i analitycznego.
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7. Strategie firm rodzinnych, w większości przypadków, obejmują strategie całościowe 
a nie strategie biznesu czy funkcjonalne. 

8. Tworzenie strategii małego przedsiębiorstwa rodzinnego to proces intuicyjny, opie-
rający się zwykle na doświadczeniach zarządzającego.
Wyniki badań wskazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa rodzinne posiadają spe-

cyfikę w zakresie strategii, wyróżniająca je spośród innych podmiotów gospodarczych. 
Celowe wydaje się rozszerzanie badań kluczowych problemów firm rodzinnych w za-
kresie tworzenia i implementacji strategii oraz tworzenie systemu wsparcia obejmujące-
go doradztwo i szkolenia w tym zakresie. 
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Firmy rodzinne w koreański stylu zarządzania  

oraz możliwości jego adaptacji w polskich warunkach

Abstract
The article is focused on the possibilities of the adaptation of Korean style of management on Polish 
ground. Korean investments in Poland and problems with management were of the most inspiration 
for the author. Therefore cultural and social models differences for the management effectiveness sho-
uld be emphasized. Korean examples are the most conspicuous, since in the decade of the 90’s Korean 
companies facing problems had been forced to modify their systems of management and adjust them-
selves to Polish specific circumstances. Cultural difference in this context means the complete different 
perception of relations between an employee and a company, not to mention the work ethics. Never-
theless the specifics of Polish market should be pointed out. The role of the state institution within the 
context of national economy must be clarified also. 

Skutki kryzysu finansowego 2008/09 r. nie wszędzie były odczuwalne w ten sam 
sposób. W dużej mierze zależało to od typu gospodarki jak i metod zarządzania od 
szczebla państwowego począwszy na przedsiębiorstwie kończąc. Przyjąwszy za punkt 
wyjścia stwierdzenie Roberta Ćwiertni, iż teorie zarządzania są determinowane przez 
rodzaj obowiązującej kultury poddano analizie i skonfrontowano dwa odmienne style 
zarządzania, by móc odpowiedzieć na pytanie, które elementy można uznać za bardziej 
efektywne w sytuacjach kryzysowych [Ćwiertnia on-line].

Wybór koreańskiego wzorca nie jest przypadkowy. Wszechobecne zasady konfu-
cjańskie kształtujące zarówno model państwowy jak i społeczny okazały się niezwykle 
skuteczne w tworzeniu nowoczesnego państwa, którego patronat nad biznesem wyty-
cza drogę rozwoju gospodarczego i pozycję na świecie. Z goła odmienny model polski, 
bardziej w swym charakterze zbliżony do zachodniego neoliberalizmu z silnie rozwi-
niętym poczuciem indywidualizmu stanowi odrębny przykład tak w sferze gospodar-
czej, jak politycznej i społecznej. Ciekawym jednak jest fakt inwestycji koreańskich 
cheboli w Polsce (np. LG, Samsung) i transplantacji koreańskich wzorców na grunt 
polski. Zarządzanie jest w tym wypadku jednym z podstawowych elementów efektyw-
ności przedsiębiorstwa. Nie wolno przy tym zapominać, iż koreańskie chaebole działają 
w całkowicie odmiennym środowisku.

Przedsiębiorczość i Zarządzanie
t. XII, z. 7, ss. 58–72
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Koreański model zarządzania i środowisko jego funkcjonowania

Rozpatrując zagadnienie w makroskali a więc z punktu widzenia instytucji państwa nie 
sposób nie dostrzec pewnej prawidłowości. Oba państwa startowały z tego samego 
poziomu, całkowita destrukcja gospodarki, zmiany granic (w przypadku Korei podział 
państwa) i ogólne wyczerpanie wojną światową skazywały je na margines życia poli-
tycznego i gospodarczego. Oczywiście uwarunkowania polityczne po 1945 r. okazały 
się o wiele bardziej sprzyjające dla Korei Południowej niż dla Polski, jednakże wykorzy-
stanie szansy zawdzięcza Korea modelowi społecznemu i odgórnemu planowaniu strate-
gicznemu. Bez niego amerykańskie wsparcie finansowe miałoby jedynie doraźny charak-
ter. Jakie uwarunkowania stały się podstawą koreańskiego sukcesu gospodarczego?

Ten sam konfucjanizm, który jeszcze dla Maxa Webera był synonimem zacofania 
stał się w drugiej połowie XX wieku filozofią niezwykle elastyczną, co zawdzięcza 
przedkładaniu absorbcyjności nad wyłączność.1 Tym samym będąc rodzajem kultu-
ry politycznej i tradycji społecznej był on skutecznym i efektywnym narzędziem w za-
rządzaniu, przy czym dodajmy może być wykorzystywany zarówno pozytywnie (np. 
w Korei Południowej) jak i w negatywnym znaczeniu (jak np. w maoistowskich Chi-
nach czy Korei Północnej) kiedy traktowany jest jedynie w charakterze techniki spra-
wowania władzy. 

Jakie są związki między konfucjanizmem a rozwojem gospodarczym? 
Spośród elementów makroekonomicznych wymienić należy silne państwo wraz 

ze sprawną machiną biurokratyczną i interwencjonizmem. Respekt dla wykształcenia 
jest oczywiście zakorzeniony w tradycji, którą umiejętnie skonwertowano, by sprostać 
wyzwaniom współczesnego rynku.2 Tym sposobem udało się połączyć merkantylizm 
(rozumiany w kategoriach nacjonalizmu ekonomicznego) i liberalizm (który był wyni-
kiem nacisków zewnętrznych na kraje Azji Wschodniej, by otworzyły swoje rynki dla 
towarów importowych).3 

W mikroskali należy przede wszystkim dostrzec tak istotne czynniki zachowań 
kulturowych dla wschodnioazjatyckiego kapitalizmu jak: ciągłe poszukiwanie dosko-
nałości (czyli samodoskonalenie), oszczędny tryb życia i inwestowanie, przedkładanie 
wartości grupowych nad jednostkę, familijność oraz prostotę życia codziennego [Chen 
Chung, J.Sheppard, M.Dollinger 1989, s. 312-313]. 

1 Edward Haliżak, Stosunki międz ynarodowe w regionie Az ji i Pacyfiku, wyd. Scholar, Warszawa 1999, s. 
86. Fakt, iż tradycja bynajmniej nie musi stać na drodze modernizacji został najpełniej dostrzeżony przez 
Wong Siu-lun, Applicability of Asian Family Values to Other Sociocultural Settings, [w:] Peter L.Berger, Hsin-Hu-
ang Michael, (eds), In Search of an East Asian Development Model, New Brunswick, New Jersey, Transaction, 
1988, s. 137.

2 Konfucjański urzędnik był niegdyś synonimem niewydolności i obstrukcji, dlatego też Max We-
ber uznawał system konfucjański za wzór archaicznych metod zarządzania, Max Weber, The Religion of 
China; Confucianism and Taoism, Glencoe, 1951.

3 Otwarcie rynków azjatyckich jest do dzisiaj zagadnieniem wielce kontrowersyjnym, albowiem 
nadal jest tam odczuwalny silny protekcjonizm, niemniej jeśli spojrzeć na kwestię np. koreańskiego sek-
tora bankowości nie trudno zauważyć, iż jego liberalizacja po kryzysie 1997/98 r. przyniosła bardzo 
pozytywne konsekwencje dla Korei Południowej, South Korea in $11bn economy plan, BB C News, http://news.
bbc.co.uk/2/hi/business/7705507.stm, 3.11.2008
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Model koreański idealnie wpisuje się w zasady konfucjańskie od instytucji państwa 
poczynając na szczeblu wykonawczym kończąc. W stylu koreańskim strategiczne pla-
nowanie długoterminowe pozostaje w gestii państwa, co wpływa na horyzontalne uję-
cie relacji państwo-przedsiębiorstwo (chaebol) [East Asia: the Korean and Japanese 
Management Styles Mar, 16, 2010, http://oyc2010.blogspot.com/2010/03/east-asia-korean-
and-japanese.html ]. Tym samym sukces gospodarczy kraju jest wynikiem dobrego, prze-
myślanego zarządzania na każdym szczeblu. Rola władzy państwowej sprowadza się do 
tworzenia dogodnego otoczenia dla działalności koreańskiego biznesu i udzielania mu 
wsparcia [Chan Sup Chang, Nanh joo Chang 1987, s. XI. Przy czym zasadą koreańskiej 
gospodarki pozostaje priorytet eksportu, co może prowadzić do nadmiernego uzależ-
nienia własnej produkcji od koniunktury międzynarodowej, w takim stopniu, że kryzys 
może stać się przyczyną załamania w kraju. Tym razem w 2008 r. tak się nie stało a to 
ze względu na racjonalną ingerencję państwa oraz przeprowadzoną dekadę wcześniej 
liberalizację systemu bankowego. Rząd odszedł od kontroli nad bankami, by przyjąć 
procedury regulacyjne w ramach zasad rynkowych dzięki czemu otworzył rynek kore-
ański. Tym samym uzyskano zwiększony stopień konkurencyjności na rynku. Ponadto 
zrestrukturyzowano szereg przedsiębiorstw co doprowadziło do osłabienia pewnych 
więzi między rządem a przedsiębiorstwem. Brak owych gwarancji spowodował z jednej 
strony wzrost problemów społecznych, by z drugiej uzdrowić gospodarkę i uodpornić 
ją na potencjalny kryzys [ Jeffrey Jones, Lessons from Korea’s Financial Crisis, http://www.
koreatimes.co.kr/www/news/biz/2010/08/300_67071.html].

Relacje rząd – przedsiębiorstwa można ująć graficznie w następujący sposób:
Rząd (długofalowa polityka gospodarcza opracowywana przez technokratów w for-

mie planów pięcioletnich)  biznes (strategia działania na rynku zawsze skorelowana 
z długofalowa polityką rządu)  wykonawstwo (pracownicy wykonawczy różnego 
szczebla) czyli konwersja strategii na produkty i usługi adekwatne do określonych za-
potrzebowani rynkowych

Wzmiankowana wyżej specyfika Korei polega na uwarunkowaniach politycznych. 
Te z kolei wytworzyły określoną kulturę i system zarządzania. Najnowsza historia pań-
stwa koreańskiego ma w tym wypadku ogromną rolę. Będąc pod okupacją japońską 
(1910-1945), która zaznaczyła się chęcią wykorzenienia kultury koreańskiej i zatarcia 
wszelkich śladów odrębności państwowej i etnicznej, wyzwolona w 1945 r. Korea 
została tymczasowo podzielona wzdłuż 38 równoleżnika na część południową, nad 
którą kontrolę sprawowały Stany Zjednoczone i północną pod tymczasową okupacją 
sowiecką. Podział okazał się nad wyraz trwały, także do dziś oba państwa koreańskie 
pozostają ze sobą w stanie wojny [Rurarz 2005, s. 366].. Wytworzyło to pewne poczu-
cie klaustrofobii w Korei Południowej, która wciśnięta między dwóch gospodarczych 
gigantów musi jeszcze w pełni być świadoma potencjalnego zagrożenia jakie stwarza 
hermetyczne państwo północnokoreańskie.

Tak zwany „cud gospodarczy” zawdzięcza Korea Południowa dyktatorskim rzą-
dom gen. Park Chung-hee, który doszedłszy do władzy w 1962 r. w wyniku przewrotu 
wojskowego zapoczątkował proces wielkiej modernizacji kraju. Jak pisze Choong Soon 
Kim: „generał Park odegrał wybitną rolę w koreańskim rozwoju gospodarczym i indu-
strialnym, ale nie wolno zapominać również o społeczeństwie, które stanęło w obliczu 
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niewyobrażalnych wręcz przeciwności losu. (…) To właśnie generał Park wprowadził 
pięcioletni plan gospodarczy, który nakreśliła z jego przyzwolenia Rada Rozwoju Go-
spodarczego” [Choong Soon Kim 2007, s. 69-71]. Wytworzenie systemu nakazowe-
go, w wielu aspektach rytualnych niezmiernie wręcz podobnego do komunistycznego 
wzorca opierało się na silnej władzy wojskowych. Kilkudziesięcioletnia dyktatura przy-
gotowywała grunt pod rozwój współczesnej demokracji. W przypadku Korei plano-
wanie i zobowiązania przekładały się na konkretne wyniki gospodarcze w skali makro 
i mikro, w konsekwencji czego kontestowana władza dysponowała argumentami prze-
mawiającymi na korzyść lansowanego przez siebie modelu zarządzania państwem.4 

Koreańskie zdobycze oparte są na typie przedsiębiorstwa zwanego chaebol. Według 
koreańskich ekspertów chaebol to grupa biznesowa działająca na wielu obszarach go-
spodarczych, złożona z dużych przedsiębiorstw znajdujących się w prywatnych rękach 
jednostki lub kierowanych przez rodziny [Sanjin Yoo, Sang M.Lee 1987, s. 96]. Przed-
siębiorstwo to posiada zatem dwie podstawowe cechy: 1.znajduje się w prywatnych rę-
kach i 2.działa na wielu obszarach gospodarczych. Warto zauważyć, iż historia biznesu 
koreańskiego jest równie krótka jak biznesu polskiego. Niemniej jeszcze do niedawna 
chaebole znajdowały się w rękach pierwszej generacji założycieli. 

Chaebol kieruje się specyficzną filozofią zarządzania, którą kreują jego właściciele. 
Wyróżnia się pięć podstawowych systemów zarządzania: 
1. Zarządzanie rękoma rodziny (family business) oparte na więzach krwi i generujące 

zaufanie i wiarygodność; koncepcję tę lansował Choong-Hoon Cho (założyciel Ko-
rean Airlines), który postrzegał firmę w kategoriach orkiestry, czyli zharmonizowa-
niu działań wszystkich jej członków.

2. Zarządzanie z pominięciem członków rodziny, przy czym w sztuce tej należy wyko-
rzystywać wszystkie umiejętności kreatywne, gdyż firma powinna istnieć po wiecz-
ne czasy zaś każdorazowo zmieniający się zarząd winien odchodzić z honorem; było 
to motto stosowane przez Jong-Huyn Choi, założyciela Sunkyong Group.

3. Zarządzanie winno opierać się na precyzyjnym systemie biurokratycznym realizo-
wanym w części przez członków rodziny w części przez profesjonalnych menedże-
rów; jest to tzw. agresywny styl zarządzania stworzony przez założyciela Hyundai 
Ju-Jung Chunga, wyznającego zasadę „bądź silny i staraj się być siłą kierującą”

4. Zarządzanie poprzez bliskich i dalszych znajomych z wyłączeniem członków rodzi-
ny, które realizowano w chaebolu Daewoo, którego założyciel Woo-Choong Kim 
działał według zasady: „ciężka praca i proporcjonalna doń płaca, kompensata po-
przez wyższa płacę, czyli pracujemy z dumą”.

5. Zarządzanie rodzinne poprzez ścisła kontrole biurokratyczną i tzw. kompetytywny 
system rekrutacji (competitive recruiting system); wynalazcą tej koncepcji jest zało-
życiel firmy Samsung Byung-Chull Lee, którego mottem było: „właściwi ludzie na 
właściwym miejscu, staraj się zawsze być najlepszy” [Sanjin Yoo, Sang M.Lee 1987, 
s. 100].

4 W latach 1965-1990, czyli w okresie realizacji reform gospodarczych generała Parka i rządów 
Chon Doo Hwana średni wzrost gospodarczy kształtował się na poziomie 7.1 procent, Chan Sup Chang, 
Nanh joo Chang, 1987, s. 1.
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W zarządzaniu chaebolem chodzi przede wszystkim o efektywne wykorzystanie 
zasobów ludzkich (human resources), co osiągane jest tylko poprzez właściwe i efek-
tywne kierowanie. Od pracownika wymaga się: efektywności, lojalności i poświęcenia 
dla firmy [Chan Sup Chang, Nanh joo Chang 1987, s. 4]. W tych ramach popierana jest 
przez zarząd kreatywność.

Wśród naukowych analiz dotyczących modelu koreańskiego wykształciły się dwie 
koncepcje. L.Baum podkreśla elastyczność Koreańczyków w ramach systemu, albo-
wiem pracownik koreański w przeciwieństwie do japońskiego wzorca jest w stanie 
zaakceptować niekoreańskie wzorce stając się tym samym bardziej recepcyjnym na 
obce wpływy jeśli tylko dają one wymierny efekt [Baum 1987]. Z kolei K.Moskowitz 
podkreśla autorytarność koreańskiego stylu zarządzania widząc w nim raczej element 
hamujący aniżeli inspirujący [Moskowitz 1987]. Faktem jest jednak, że wszelkie skargi 
i zażalenia pracowników dopuszczalne są jedynie w ramach obowiązującego systemu 
i związanego z nim rytuału [Chan Sup Chang, Nanh joo Chang 1987, s. 4]. 

W systemie tym szczególną rolę odgrywa model społeczny. Koreański pracownik 
musi dysponować określonym zespołem cech umożliwiających zastosowanie odpowied-
nich metod zarządzania. Korelacja ta gwarantuje jak najlepsze wykorzystanie zasobów 
przedsiębiorstwa. Decyzje podejmowane na najwyższym szczeblu władzy muszą być 
zharmonizowane z obowiązującym schematem działania. Za szczególnie wartościowe 
należy uznać: uporządkowanie rozumiane jako zajmowanie określonego miejsca w hie-
rarchii; brak systemu kastowego, czyli równość społeczna bez specjalnych przywilejów 
determinujących pozycję społeczną; zorientowanie na rodzinę, co w przedsiębiorstwie 
przekłada się na uznanie hierarchii, podporządkowanie starszym, lojalność wobec 
zwierzchników i paternalizm; zorientowanie na grupę rozumiane przede wszystkim 
jako harmonijna współpraca wszystkich członków zespołu; oraz koncentrowanie się na 
zdobywaniu coraz większych umiejętności, dzięki czemu możliwy jest sukces zawodo-
wy [Chan Sup Chang, Nanh joo Chang 1987, s. 11-12]. 

Z punktu widzenia kadry menedżerskiej koreański styl zarządzania opiera się na fun-
damentalnych i sprawdzonych w praktyce zasadach. Po pierwsze pracowników przed-
siębiorstwa dzieli się na trzy grupy, które tworzą: trzon przedsiębiorstwa (właściciele), 
podstawowa kadra kierownicza oraz tzw. okresowi pracownicy (wszyscy zatrudnieni). 
System rekrutacji, dla którego obowiązującą zasadą jest konkurs na wszystkie stanowi-
ska (w formie testowej) a także referencje potwierdzające umiejętności i wykształcenie. 
Powierzanie odpowiednich zadań polega na ich przekazaniu do odpowiednich pionów 
wykonawczych, przy czym kierowane jest ono do grupy kierowniczej danego szczebla. 
W kwestii szkolenia i edukacji uznaje się zasadę OJT (on-the-job training) czyli zdoby-
wanie doświadczenia na stanowisku pracy. Rotacyjność wykonywanej pracy może tez 
odbywać się ad hoc. Oceny pracownika każdego szczebla dokonywane są w oparciu 
o jego dotychczasowe osiągnięcia, natomiast promocja zawsze w odniesieniu do star-
szeństwa czyli zgodnie z liczbą przepracowanych lat. Stosowanym kryterium poborów 
jest wykształcenie i pozycja zajmowana w przedsiębiorstwie oraz wiek. Zdecydowana 
preferencję ma system zharmonizowanej pracy i bardzo restrykcyjne podejście do straj-
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ków (związki zawodowe zalegalizowano w Korei dopiero w 1987 r.). Proces decyzyjny 
przebiega zawsze na linii szczebel najwyższy – szczebel najniższy5.

Polski model zarządzania i jego kontekst kulturowy

Czy, a jeśli tak to w jakim stopniu koreańskie wzorce mogą być adaptowane na, jakże 
odmiennym, gruncie polskim?

Przełom, jaki nastąpił w Polsce w 1989 r. doprowadził do odejścia od niewydolnego 
systemu centralnie planowanej gospodarki komunistycznej w stronę prozachodniego 
modelu neoliberalnego. W systemie europejskim demokracja łączona jest z wolnoryn-
kowym modelem gospodarczym, choć ten może przyjąć różne odmiany. Nie wolno za-
pominać, iż Polska przed II wojną światową była krajem o gospodarce wolnorynkowej, 
a narzucony system skutecznie starał się wyplenić wszelkie pozostałości po czasach 
przedwojennych. Polska tradycja oparta na silnym przywiązaniu do indywidualizmu 
ukształtowała w dużej mierze model zarządzania i model gospodarczy.

Z jednej strony mamy do czynienia z państwem, które wycofało się z wielu obszarów 
działania poddając je zasadom gry wolnego rynku. Z drugiej strony obowiązującym jest 
wciąż model państwa socjalnego gwarantującego pewne podstawowe zdobycze w tej 
materii. W odróżnieniu od modelu koreańskiego gospodarka i państwo polskie, (nadal 
o nie w pełni sprecyzowanym modelu gospodarczym) funkcjonują w ramach Unii Eu-
ropejskiej podlegając jej regulacjom i dostosowując wiele własnych partykularnych ele-
mentów do norm unijnych. 

Podstawowym problemem w Polsce jest ukształtowanie się swoistego modelu kapi-
talistycznego. W przeciwieństwie do procesów modernizacyjnych dokonanych w Korei 
Południowej polski proces charakteryzuje się żywiołowością, co oznacza że brakowało 
nad nią jakiejkolwiek kontroli. Jak wskazuje Andrzej Szahaj: „Nasze polskie dziwne 
pomieszanie skłonności do atomistycznego indywidualizmu, wręcz anarchii, doświad-
czanej przez lata i skutecznie demoralizującej niesprawiedliwości (zarówno z okresu 
starego systemu, jak i z okresu transfromacji) z neofickim umiłowaniem własności pry-
watnej i całkowicie powierzchownym, jedynie rytualnym traktowaniem przekazu reli-
gijnego katolicyzmu, doprowadziło do powstania prymitywnej wersji kapitalizmu typu 
południowoamarykańskiego oraz społeczeństwa wrogo do siebie nastawionych jedno-
stek, które każdego, kto nie jest członkiem własnej rodziny, traktują jako potencjalnego 
wroga. Idea dobra wspólnego została całkowicie zdyskredytowana, czego znakomitym 
przykładem jest nasz stosunek do wspólnej przestrzeni urbanistycznej, czy ochrony 
środowiska” [Andrzej Szahaj, Jaka modernizacja w Polsce?, http://lubczasopismo.salon24.pl/
Aksjologia/post/235820,szahaj-jaka-modernizacja-w-polsce].

Wzorem społeczeństw europejskich, szczególnie modeli w krajach anglosaskich, 
skandynawskich czy niemieckojęzycznych w Polsce widoczne są takie cechy jak mały 
dystans władzy, co wiąże się ze znacznie mniejszym respektem do niej, choć w sferze 
zarządzania na poziomie przedsiębiorstwa zasadniczo stoi to w sprzeczności wobec 

5 Yookeun Shin, Structures and Problems of Korean Enterprises, National University Publishing, Seoul, 
1985, s. 331-359. Należy zauważyć, iż w przypadku przedsiębiorstwa japońskiego może on mieć kierunek 
odwrotny, ibidem. 
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oczekiwań jakie mają pracownicy względem menedżerów (kierowników) upatrując ich 
efektywność we władczej osobowości. W powszechnym odbiorze gwarantuje ona na-
kreślenie celów działalności. Tolerancja dla przywilejów władzy idzie w parze ze zwięk-
szonym udziałem podwładnych w procesie podejmowania decyzji [Ćwiertnia on-line].. 
Nie jest więc ona wynikiem określonego rytuału jak w społeczeństwie konfucjańskim. 

Silne poczucie indywidualizmu nie musi wiązać się z negacją pracy zespołowej, jed-
nakże w takich uwarunkowaniach jest ona mniej efektywna. Często bardzo wyraźnie 
problem ten daje znać o sobie na najwyższym szczeblu kiedy dochodzi do realizacji 
wielkich projektów budowlanych takich jak np. autostrady. Gąszcz przepisów, często 
wzajemnie się wykluczających powoduje wydłużanie się czasu realizacji a wreszcie po-
draża koszty. 

W przeciwieństwie do koreańskiego modelu społecznego, w którym władza cie-
szy się wielkim szacunkiem model polski cechuje sceptycyzm i raczej poczucie bez-
siły wobec najwyższego szczebla władzy. Niedotrzymywanie obietnic stało się wręcz 
zwyczajowe i nikogo nie razi, nikt też nie stara się rozliczyć władzy z nakreślanych 
w kampaniach wyborczych projektów i inicjatyw.6 Słabość systemu tkwi w społecznej 
obojętności na złe zarządzania, nierozumienie problematyki a zatem nierozliczanie 
z obietnic osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie [http://www.prawi-
ca.net/node/8917]. Niewydolność państwa stała się wręcz przysłowiowa. Słuszny jest 
zatem postulat, by „uczynić z państwa aktywnego uczestnika gry społecznej, świado-
mie określającego cele społecznego rozwoju i nieunikającego planowania oraz progno-
zowania, odważnie ingerującego w sferę własności prywatnej czy samorządowej tam, 
gdzie efekty jej istnienia mogą być niekorzystne dla dobra wspólnego” [Andrzej Szahaj, 
Jaka modernizacja w Polsce?, http://lubczasopismo.salon24.pl/Aksjologia/post/235820,szahaj-jaka-
modernizacja-w-polsce].

Brakuje tym samym strategii rozwoju narodowego, instytucji na kształt rady go-
spodarczej, która mogłaby nakreślić priorytety i określić czas ich realizacji, a więc wy-
wiązania się z własnych szacunków. Przekłada się to na orientacje krótkookresową na 
szczeblu przedsiębiorstwa, gdyż jak pisze Robert Ćwiertnia „zarządzający wyznacza 
cele krótkofalowe i w tych kategoriach postrzega realizację zadań” [Andrzej Szahaj, 
Jaka modernizacja w Polsce?, http://lubczasopismo.salon24.pl/Aksjologia/post/235820,szahaj-
jaka-modernizacja-w-polsce]. Kontrastuje to z opinią Urszuli Mirowskiej-Łoskot, według 
której można dostrzec długofalowe planowanie, jednakże jest ono wynikiem bardzo 
ostrożnego planowania i nie zawsze sprawdza się w każdej branży” [Mirowska-Łoskot 
on-line]. 

Czy zatem można oczekiwać efektywnego zarządzania w wysoce zindywidualizo-
wanym społeczeństwie funkcjonującym w silnie zdecentralizowanym, ale i posiadają-
cym planów strategicznego rozwoju państwie? 

Rozpatrując zagadnienie w mikroskali należy zastanowić się jakie cechy powinien 
mieć polski menedżer. Z badań naukowych wynika, iż oczekuje się od niego: fachowo-

6 Przykładem tego jest bliżej nieokreślona deklaracja premiera Donalda Tuska, Polska zasługuje na 
cud gospodarcz y, zob. np. Platforma Obywatelska, Program wyborczy, Warszawa 2007, www.platforma.org/
download/(gqWYZ57YrXailKWWZ0Xf32iiiqWVaIypo4HQW52fll2frq-hVKbXZ1afrWjXk9rLn4Tc0r3gg9rW-
kJ3o0rbWWJjJj5Le3nTXhdGGaKA)/pl/defaultopisy/3/1/1/program_wyborcz y_po7-ebook.pdf
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ści, profesjonalizmu, przedsiębiorczości i odpowiedzialności [Nogalski, Śniadecki 2007, 
s. 18-20]. Znacznie mniejszą wagę natomiast przywiązywano do zespołu cech moral-
nych bardziej związanych z pojęciem etyki, czyli do rzetelności, uczciwości, szczerości 
i prawdomówności. Na jeszcze dalszym planie znalazły się takie zasady i normy moral-
ne jak: kultura osobista, integrująca osobowość, łatwość nawiązywania interpersonal-
nych kontaktów z otoczeniem, asertywność, odporność psychiczna oraz wytrwałość.7

Ciekawe doświadczenia w tej sferze prezentuje Urszula Mirowska-Łoskot, według 
której według ankiety przeprowadzonej przez Deiniger Consulting aż 80 procent bada-
nych przedstawicieli kadr kierowniczych określiło się jako jednostki samodzielne i kre-
atywne uznając poziom własnej wiedzy merytorycznej jako bardzo wysoki. Co więcej 
aż 90 procent z nich przedstawia się jako jednostki o wiele bardziej pracowite, dokład-
ne i terminowe aniżeli ich zachodni partnerzy. Natomiast 87 procent utrzymuje, że 
w porównaniu z menedżerami zachodnimi o wiele efektywniej wykorzystuje swój czas. 
Tylko 35 procent ankietowanych było skłonnych uznać wyższość zagranicznej kadry 
kierowniczej [Mirowska-Łoskot on-line]. 

Do zdecydowanie negatywnych cech polskich menedżerów eksperci zaliczają: brak 
umiejętności efektywnego komunikowania się, nieumiejętność rozwiązywania konflik-
tów a także wyjątkowo niski wskaźnik pracy zespołowej [Mirowska-Łoskot on-line]. 
Ten pierwszy element zasługuje na szczególna uwagę, albowiem jak pisze Kazimierz 
Krzakiewicz brak odpowiedniej komunikacji prowadzi do wytwarzania się w kierow-
nictwie fałszywego wizerunku rzeczywistości, stąd też malejąca percepcja na to co 
dzieje się w przedsiębiorstwie a zatem i podejmowanie błędnych decyzji odnośnie per-
sonelu a nawet organizacji pracy. Jest to szczególnie niebezpieczne w sytuacjach kryzy-
sowych kiedy wzrastają obawy np. co do redukcji miejsc pracy. Dlatego też „zadaniem 
menedżerów jest dostarczenie pracownikom informacji, która skieruje ich aktywność 
w odpowiednim kierunku, ograniczy obawy i przede wszystkim, pozwoli uświadomić 
sobie własne znaczenie dla organizacji w okresie kryzysu” [Krzaczewicz 2007, s. 248].

Dość powszechnym zjawiskiem jest również lęk przed krytyką odbierany często 
personalnie jako podważający zaufanie do decyzji kierownictwa. Dzieje się tak dlatego, 
iż zaufanie jest fundamentem wydajności firmy. Dobry menedżer zdobywa je dzięki 
konsekwencji w działaniu i gotowości rozwiązywania wszystkich problemów. Szczebel 
decyzyjny znajduje się zawsze w ogniu krytyki, gdyż „każdy fałszywy krok w zarzą-
dzaniu nadwątla zaufanie” [Galford, Saibold Drapeau 2005]. Za najważniejsze czynni-
ki destrukcyjne w budowie zdrowych i wydajnych relacji zarząd – podwładni uznano: 
„sprzeczne informacje od zarządu, nierówne traktowanie pracowników, nadmierna 
tolerancja wobec niekompetencji i niewłaściwego zachowania, nieuczciwe informacje 
zwrotne, brak zaufania do innych, tendencja do ignorowania przykrych sytuacji, trwały 
spadek kondycji firmy oraz plotki” [Galford, Saibold Drapeau 2005]. 

Znamienne, że w polskiej kulturze za bardziej naturalną uważa się krytykę niż po-
chwałę.8 Tym samym w powszechnym odczuciu sukces nie jest mile widziany. W skali 
przedsiębiorstwa nagradzanie poszczególnych pracowników może mieć równie mie-

7 Ibidem, s. 20.
8 Lepsze wyniki przez poprawę klimatu organizacyjnego, http://poradnik-kariery.monsterpolska.pl/w-

miejscu-pracy/start-w-nowej-pracy/lepsze-wyniki-przez-poprawe-klimatu-organizacyjnego/article.aspx
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szane odczucia. Pewnym środkiem przeciwdziałania może być tzw. „dobry klimat 
organizacyjny”, który rozumiany jest jako: „klimat organizacyjny jest to wytworzona 
u pracowników percepcja tego, jak się pracuje w ich środowisku – nie tyle w firmie, co 
konkretnie w ich zespole roboczym. To subiektywne odczucia pracowników co do tego, 
jaka jest „atmosfera” w ich konkretnym miejscu pracy”.9 Element ten zawsze występuje 
w powiązaniu z kultura organizacyjną, a ta rozumiana jest jako: „głęboko zakorzeniony 
charakter firmy, wynikający z długotrwałego stosowania formalnych i nieformalnych 
systemów, zasad, tradycji i zwyczajów. To pochodna założycieli, dotychczasowych li-
derów, obecnych liderów, kryzysów, wydarzeń, historii i wielkości. Prowadzi do po-
wstania rytuałów, czy też specyficznych trybów postępowania, które wyznaczają normę 
zachowania w firmie i stanowią drogowskaz dla działania pracowników w każdej sytu-
acji. Poszczególni liderzy nie są w stanie łatwo stworzyć lub zmienić kultury, bo ta jest 
częścią organizacji”.10 

W ślad za tym należy zastanowić się nad problemem przedsiębiorczości polskich 
menedżerów funkcjonujących w określonych warunkach gospodarczych i kulturowych. 
Oczekiwana od nich przedsiębiorczość nie charakteryzuje się jednoznaczną oceną. Jej 
powszechna percepcja, jakże potrzebna w zarządzaniu w odniesieniu do etatowego 
menedżera ma w polskim społeczeństwie negatywne konotacje. W powszechnym ro-
zumieniu oznacza ona umiejętności „ustawienia się”, a jak pisze Ewa Barlik „rzadko 
kiedy cecha ta przypisywana jest menedżerowi zatrudnionemu na etacie i ograniczają-
cemu się do wykonywania czynności zgodnie z zapisami zakresu obowiązków. Nawet 
jeśli człowiek ten jest niezwykle sprawnym menedżerem, a firma pod jego kierownic-
twem odnosi spektakularne sukcesy biznesowe, w odczuciu społecznym jest on najczę-
ściej sumiennym technokratą, zaś w opinii właścicieli przedsiębiorstwa ktoś kto może 
zasługuje na skwitowanie wraz z całym przedsiębiorstwem, ale nie jest to wcale takie 
pewne” [Barlik 2007, s. 158].

Refleksja jaka płynie z powyższej uwagi skłania do przekonania, iż społeczny brak 
akceptacji dla menedżera pracującego nie we własnej firmie jest niewielki, a jego sukces 
traktowany raczej w kategoriach pejoratywnych. Pewną przyczyną tego stanu rzeczy 
jest coś, co można nazwać „miękkim lądowaniem” czyli zapewnienia sobie godziwej 
odprawy na wypadek przymusu opuszczenia stanowiska kierowniczego. 

Odmiennie kształtuje się percepcja menedżera zarządzającego w swoim przedsię-
biorstwie. Miarą jego efektywności są wskaźniki finansowe, a zatem wydźwięk terminu 
„przedsiębiorczy” ma zdecydowanie pozytywne konotacje. Jednak współcześnie słowo 
to w coraz większym stopniu odnosi się również do sfery pozabiznesowej i dotyczyć 
np. kierownika placówki oświatowej, szpitala czy zarządzającego fundacją [Barlik 2007, 
s. 161]. Umiejętności kierownicze w tym wypadku sprowadzają się do efektywnego go-
spodarowania ograniczonymi środkami. 

Ostatnimi czasy na rynku polskim pojawił się nowy typ kierującego, tak zwany me-
nedżer interim, innymi słowy menedżer na czas kryzysu.11 Można go zdefiniować jako 

9 Ibidem. 
10 Ibidem.
11 Szeroko pisze o nim Urszula Mirowska-Łoskot, Firmy wynajmują czasowych menedżerów, http://for-

sal.pl/artykuly/349016,firmy_wynajmuja_czasowych_menedzerow.html
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wolnego strzelca, mającego duże doświadczenie w zarządzaniu. Posiada własną firmę 
zatrudniając samego siebie. Jako menedżer do wynajęcia poszukuje zleceń na różne 
sposoby, poprzez własne kontakty jak i współpracę z firmami pośredniczącymi [http://
t4y.pl/outsourcing-kadr-2/interim-manager-kto-to-jest/]. Od niedawna funkcjonuje 
również Stowarzyszenie Interim Managers (SIM) stawiające sobie za cel współpracę 
i promocję tego typu działalności [http://stowarzyszenieim.org/].

Jakie są powody coraz częstszego wynajmowania (wręcz brania w leasing, jak okre-
śla to jedna z reklamujących się firm) [http://interimmanagement.nf.pl/] interim me-
nedżerów? 

Po pierwsze w warunkach polskiego modelu gospodarczego ma on za zadanie wy-
prowadzenie firmy z kryzysu, a więc realizuje określone cele stawiane przez zarząd 
przedsiębiorstwa. Personalnie nie jest związany z firmą czyli jego działanie będzie 
bardziej techniczne, mniej będzie tu miejsca na rozważania np. w przypadku reduk-
cji miejsc pracy a przeważą argumenty za efektywnością mierzoną wskaźnikami. Sami 
o sobie interim menedżerowie mówią jako o zarządzających do wynajęcia: „jesteśmy 
ekspertami do zadań specjalnych. Bo idea interim management, a więc zarządzania 
czasowego, jest w skrócie taka: do zadań, do których firma z jakiegoś powodu nie chce 
lub nie może wykorzystać swojego etatowego menedżera, wynajmowany jest mene-
dżer czasowy, o wysokich kwalifikacjach i dużym specjalistycznym doświadczeniu. Na 
sześć, osiem, dwanaście czy osiemnaście miesięcy. Czasami nawet na dłużej, ale to rzad-
kość. Robi swoje i wychodzi z firmy. Ale gdy to robi – koncentruje się tylko na biznesie 
sensu stricto. Nie zależy mu na tym, by mieć dobre układy z prezesem i pracownikami. 
A ponieważ nie baczy na te relacje, łatwiej mu podejmować decyzje niepopularne, lecz 
konieczne dla kondycji przedsiębiorstwa, np. o zwolnieniach lub redukcji wynagro-
dzeń” [http://www.bankier.pl/wiadomosc/Interim-czyli-menedzer-do-zadan-specjal-
nych-1400286.html]..

Wysokie stawki, jakie oferuje się takim specjalistom wahają się w wysoko rozwinię-
tych krajach Unii Europejskiej na poziomie 1500 euro dziennie – zarząd; 1250-1500 
euro - kierownictwo wysokiego szczebla oraz 900-1250 euro – kierownictwo średniego 
szczebla [http://www.bankier.pl/wiadomosc/Interim-czyli-menedzer-do-zadan-specjal-
nych-1400286.html]. Warunkach polskich np. w firmie Deloitte zarobki odpowiadają 
stawkom ustanowionym w przypadku zatrudnienia stałego na tym samym stanowisku.

Równie istotne są oczekiwania firmy wobec wynajętego menedżera. Powinien on 
spełniać następujące kryteria: 1.miec kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe na sta-
nowisku kierowniczym, 2.posiadać ekspercki poziom wiedzy w danej dziedzinie, 3.od-
znaczać się wysoką świadomością biznesową, 4.posiadać zdolność samodzielnego my-
ślenia i podejmowania decyzji, 5.umiejętnośc budowania autorytetu i budowania relacji 
biznesowych, 6.byc całkowicie niezależny i nie odnosić się do wsparcia ze strony firmy, 
7.wysoka odporność psychiczną, 8.szybką adaptacje do nowego otoczenia [http://www.
bankier.pl/wiadomosc/Interim-czyli-menedzer-do-zadan-specjalnych-1400286.html]. 
Natomiast do najczęściej powierzanych im zadań należą: 1.zarządzanie w sytuacjach 
kryzysowych, 2.windykacja, 3.tworzenie firmy i wprowadzanie jej na rynek, 4.likwidacja 
działalności firmy, 5.zarządzanie innowacja, 6.zarządzanie programami [http://www.
bankier.pl/wiadomosc/Interim-czyli-menedzer-do-zadan-specjalnych-1400286.html]. 

Firmy rodzinne w koreańskim stylu zarządzania…



68

Inwestycje koreańskie i ich funkcjonowanie w warunkach polskich

Jedną z najciekawszych analiz i zbioru zasad współpracy z inwestorem koreańskim 
jest praca Adriana Grycuka zawierająca elementarne uwagi na temat specyfiki połu-
dniowokoreańskiej sfery biznesu oraz obowiązujących w kooperacji z nią zasad i ry-
tuałów [Grycuk 2005]. Jest to zbiór praktycznych rad w postępowaniu z koreańskim 
biznesem, których przestrzeganie pozwoli uniknąć kłopotliwych sytuacji wynikających 
z różnic kulturowych. Niemniej w rozważaniach na temat koreańskiego modelu zarzą-
dzania należy zastanowić się nad problemem funkcjonowania biznesu tego azjatyckie-
go inwestora na gruncie polskim. Czy i jakie techniki są przezeń stosowane oraz na ile 
są one dopasowane do kontekstu kulturowego.

W maju 2010 r. Republika Korei otworzyła w Warszawie pierwsze w Europie Cen-
trum Wsparcia Inwestycji Koreańskich mające na celu udzielanie wszechstronnej po-
mocy inwestorom koreańskim (m. in. w sferze prawnej, badań rynkowych czy konsul-
tingu dotyczącego inwestycji).12 
Rys. 1 Koreańskie inwestycje w Polsce (stan z końca 2009 r.) 

Źródło: http://www.paiz.gov.pl/20100511/otwarcie_centrum_wsparcia_inwestycji_korean-
skich

Dla Republiki Korei zarówno usytuowanie Polski jak i nadal tania siła robocza są 
atutami przemawiającymi za inwestowaniem. Ma to znaczenie strategiczne, albowiem 
Polska w oczach koreańskiego biznesu spełnia rolę „bramy do gospodarki europejskiej” 

12 Otwarcie Centrum Inwestycji Koreańskich w Warszawie, http://www.paiz.gov.pl/20100511/otwarcie_centrum_
wsparcia_inwestycji_koreanskich
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[http://www.paiz.gov.pl/20100511/otwarcie_centrum_wsparcia_inwestycji_korean-
skich]. W samym tylko przemyśle elektronicznym i motoryzacyjnym do końca 2008 r. 
zainwestowano ponad 870 mln. dolarów, co stanowi ponad 73 procent ogółu koreań-
skich inwestycji [http://www.paiz.gov.pl/20100511/otwarcie_centrum_wsparcia_in-
westycji_koreanskich]. 

Pierwszym, bardzo istotnym elementem wchodzenia biznesu koreańskiego na rynek 
polski jest strategia negocjacji. Marcin Bilik, członek zarządu Amica Wronki musząc 
stawić czoła koreańskiemu negocjatorowi reprezentującym chebol Samsung Electro-
nics, który nabył polskie przedsiębiorstwo, podkreślił, iż hierarchiczność społeczeń-
stwa koreańskiego odbija się na procesach zarządzania i kontaktach zewnętrznych, co 
wydłuża proces decyzyjny i negocjacyjny. Przy jednoczesnej chęci nacisku na partne-
ra, by decyzja została podjęta natychmiast sami stosują technikę raczej swobodnego 
podejścia do czasu, gdyż wzmaga to poczucie, iż to oni są stroną dyktującą warunki. 
„Strategią negocjacyjną firm koreańskich może być także sprowadzenie przeciwnika do 
przysłowiowego „parteru” poprzez pokazanie i wielokrotne podkreślanie swojej wiel-
kości, udziałów rynkowych itp…”.13

Pierwszym podstawowym problemem budzącym wiele kontrowersji na polskim 
rynku pracy są niskie wynagrodzenia, jakie oferują koreańscy inwestorzy. Tania siła ro-
bocza w Polsce jest jednym z elementów przyciągających koncerny, które dopasowując 
się do rynku pracy napotykają na trudność w postaci znalezienia pracowników. Ofero-
wane w 2008 r. przez LG Phillips LCD stawki niewiele ponad tysiąc złotych miesięcz-
nie nie były magnesem przyciągającym bezrobotnych. Stąd niedwuznaczna propozycja 
sprowadzenia taniej siły roboczej z Chin [Koreańczycy chcą sprowadzać Chińczy-
ków 2008]. Spotkało się to z absolutną dezaprobatą wojewody dolnośląskiego Krzysz-
tofa Grzelczyka. Z jednej strony chodziło o obronę rynku pracy, z drugiej zaś wyraźnie 
dało znać o sobie zderzenie kulturowe. Według logiki koreańskiego inwestora, skoro 
istnieje możliwość znalezienia zatrudnienia za niższe stawki należy to wykorzystać. 
Z polskiego punktu widzenia stawki są tak niskie, że bardziej opłacalne jest znalezienie 
pracy dorywczej. Tym razem na drodze biznesu koreańskiego stanęło polskie prawo 
i polityka wojewody, na którego biurku leżały już koreańskie wnioski o pozwolenie na 
pracę w koreańskich fabrykach dla obcokrajowców. 

Jest to klasyczny przykład motywacji finansowej pracownika podejmującego pracę, 
który bynajmniej nie zamierza utożsamiać się z przedsiębiorstwem. Jako siła najemna 
oczekuje odpowiedniego wynagrodzenia. Niska płaca w porównaniu z możliwościa-
mi w szarej strefie czy ulgami socjalnymi nie stanowi żadnego ekwiwalentu, a czasami 
wprost przeciwnie dochód ze stałej pracy może okazać się niższy od dochodów osiąga-
nych z innej działalności.

Koreański sposób zarządzania musi siłą rzeczy wpisać się w realia kształtowane 
w Polsce, Europie Środkowej a wreszcie całej Unii Europejskiej. W warunkach pol-
skich koreański koncern nie może stosować metod rządzenia przenoszonych nie tyle 
zresztą z samej Korei co ze swoich filii w Chinach czy Indonezji. Wieloletni pracownik 

13 Jak negocjować z Koreańczykami – doświadczenia firmy Amica SA, http://www.seoul.trade.gov.pl/pl/
aktualnosci/article/a,9008,Jak_negocjowac_z_Koreancz ykami_-_doswiadczenia_firmy_Amica_SA.html
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firmy LG Andrzej Dobrucki napisał: „Nawyk tzw „chiński” u Koreańczyków polega 
na przeniesieniu sposobu zarządzania ludźmi prosto z fabryk w Chinach czy Indone-
zji, co nierzadko kończy się bójką, a w najlepszym razie ostrą kłótnią i groźbami. Ten 
etap w niewielkiej firmie trwa około 1 roku (przy 5-6 Koreańczykach z doświadcze-
niem w Chinach i in. krajach Azji). Żeby odnieść sukces w kraju UE takim jak Polska, 
TRZEBA zapomnieć o tego typu sposobie zarządzania” [http://www.goldenline.pl/
forum/215357/praca-w-lg]. 

Osoby z doświadczeniem w pracy w firmie koreańskiej podkreślają fakt różnic kul-
turowych i potrzebę dostosowania się biznesu koreańskiego do wymogów polskich, 
choć też formy zarządzania różnicują na małe i większe przedsiębiorstwa. Za bardzo 
ważne uważa się możliwość stworzenia więzi zaufania pomiędzy polskim personelem 
zarządzającym a koreańskim zarządem firmy. Szczególna rolę przypisuje się w tym wy-
padku znajomości języka koreańskiego oraz szybkim wynikom gospodarczym, czego 
konsekwencja jest awans w hierarchii firmy [http://www.goldenline.pl/forum/215357/
praca-w-lg].

Koreański zarząd nie był w stanie zrozumieć dystansu, jaki dzieli polskiego pra-
cownika od firmy. Protesty, zalegalizowanych w LG związków zawodowych na temat 
nieodpowiednich warunków pracy i zmuszaniu do pracy w godzinach nadliczbowych 
spotkały się z niezrozumieniem zarządu, według którego stworzono w Mławie miejsce 
pracy dla wielu ludzi, którzy nie musieli już udawać się za granicę w celach zarobko-
wych. Wiele tez problemów powstało na tle nadgodzin, czyli jak utrzymywali pracow-
nicy „zmuszania ich do ponad ustawowego wymiaru pracy (10 godzin dziennie) [Spik, 
Klincewicz on-line].

Oczekiwania firmy koreańskiej w stosunku do pracowników były zupełnie natural-
ne w koreańskim kontekście kulturowym. LG stanął w obliczu wyzwania: Jak sprawić, 
by pracownicy poczuli cię częścią firmy i zaangażowali się w jej działalność, by zainte-
resowali się jej problemami i byli zdolni do poświęceń dla dobra wspólnego [Spik, Klin-
cewicz on-line]. W związku z tym należało uelastycznić system zarządzania i odejść od 
sztywnych azjatyckich wzorców. Jak się okazało praktyka ta zdała egzamin, po 2007 r. 
sytuacja w LG zaczęła ulegać poprawie. 

Podsumowanie

Koreański styl zarządzania, efektywny na gruncie koreańskim siłą rzeczy musi zderzyć 
się z polskimi realiami. Nie oznacza to jednak absolutnej niemożliwości transplanta-
cji pewnych jego elementów czy dokonania fuzji w sposobie kierowania przedsiębior-
stwem w Polsce. Względna odporność gospodarki koreańskiej na kryzys finansowy 
była przecież wynikiem zmian, jakich dokonano w systemie bankowym po kryzysie lat 
1997/98. 

Koreański model państwa i społeczeństwa wykreował specyficzny system gospo-
darczy. Lojalność wobec instytucji państwa i firmy to stabilne fundamenty pozwalające 
realnie prognozować i nakreślać, zarówno w skali makro jak i mikro cele, których reali-
zacja jest gwarantem zaufania na wszystkich szczeblach. 
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Odmienny model państwa wytworzył w Polsce inny rodzaj systemu gospodarczego, 
w którym państwo ma dość ograniczoną ingerencję, a nakreślanie celów prioryteto-
wych ma często charakter werbalny. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest określony 
stosunek społeczeństwa do instytucji państwa oraz pracodawcy. Zarządzanie jest w wa-
runkach polskich sztuką o wiele trudniejszą zmuszająca częstokroć do poszukiwania 
kompromisów, dla których jest znacznie mniej miejsca w systemie koreańskim. 

O ile wykreowanie postaw lojalnościowych względem przedsiębiorstwa w Polsce 
nie wchodzi raczej w rachubę o tyle stosowanie czynników motywacyjnych w postaci 
adekwatnego wynagrodzenia może wpłynąć na ich stosunek do pracodawcy. Dowiodły 
tego doświadczenia firmy LG, która po zderzeniu kulturowym zweryfikowała własny 
system zarządzania dochodząc do kompromisu z załogą. 

Za pozytywne należy również uznać tworzenie filozofii zarządzania. Oparta na 
konkretnych zasadach i normach postępowania aktywizowałaby on pracowników do 
wysiłku zespołowego. Nie ulega jednak wątpliwości, że jej skuteczność musiałaby przy-
nieść namacalne wyniki, co przekładałoby się na konkretne korzyści dla pracowni-
ków. 

Za równie istotne można uznać wprowadzanie obowiązujących rytuałów hierar-
chizujących kadrę zawodową. Respekt dla przełożonych, oczywiście przy założeniu 
ich skuteczności wynikałby nie tylko z ogólnych oczekiwań jakie wobec kierującego 
ma załoga (autorytet), ale zostałby oparty na trwalszych fundamentach. Innowacyjność 
i konkurencyjność zależy w dużej mierze od kadry kierowniczej.

Uwagi te nie mają charakteru postulatywnego. Wciąż bowiem na gruncie polskim 
brakuje ścisłych relacji pomiędzy instytucją państwa, przedsiębiorstwami i pracowni-
kami. Tym samym od zmiany sposobu myślenia i koncepcji państwa na najwyższych 
szczeblach władzy można by spodziewać się wdrożenia najbardziej sprawdzonych i naj-
bardziej efektywnych koreańskich technik zarządzania.
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Strategia rozwoju firm rodzinnych w sektorze MMSP

Abstract:
The development of family enterprises in Poland is an important issue, since they constitute a signifi-
cant part of MMSP sector entities, which are the engine of our economy. These entities are an oppor-
tunity for many families not only to conduct joint business, but also to spend time together and streng-
thening ties between generations. The article shows the place of family firms in the Polish economy 
and the choice and implementation of management strategies. It also describes the diversity of the 
problems of family business owners from those faced by managers of other entities.

Rozwój i problemy firm rodzinnych w Polsce

Firmy rodzinne stanowią ważne miejsce w gospodarce narodowej, pomimo, że 
funkcjonują w warunkach niedoskonałego rynku, który wpływa na podejmowanie 
decyzji strategicznych. Przykłady znanych i bogatych firm rodzinnych jak Ford, czy 
Blikle, pokazują, że „z rodziną nie tylko dobrze wychodzi się na zdjęciach”, ale także 
można prowadzić dochodowy biznes. Ważne jest aby cele rodzinne były zbieżne 
z celami strategicznymi przedsiębiorstwa. Zarządzający powinni tak kierować firmą, 
aby odnosiła ona sukcesy na rynku, jednocześnie zaspokajając potrzeby społeczne 
rodziny. 

Przedsiębiorstwo rodzinne charakteryzuje się grupą wyróżniających je cech, które 
pozwalają rozpoznać ją na tle innych form organizacyjnych. Warto wspomnieć o nastę-
pujących wyróżnikach [Stradomski 2010, ss. 53]:

co najmniej jeden członek rodziny jest zatrudniony w przedsiębiorstwie lub aktyw-
nie wspiera jego działalność;
istnienie firmy rodzinnej w dużym stopniu determinuje wybór ścieżki kariery zawo-
dowej przez członków rodziny;
stosunki rodzinne wpływają w istotnej mierze na sukcesję własności i kontroli 
w przedsiębiorstwie;
członkowie rodziny wywierają znaczący wpływ lub bezpośrednio zarządzają firmą 
rodzinną;
wartości kultywowane w rodzinie znajdują odzwierciedlenie w formule misji oraz 
wizji przedsiębiorstwa rodzinnego;
brak wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy rodziną a firmą;

–

–

–

–

–

–
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historia rodziny jest ściśle powiązana z dziejami przedsiębiorstwa;
członkowie rodziny czują się odpowiedzialni za bieżące funkcjonowanie oraz per-
spektywy rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego.
Można zatem powiedzieć, że przedsiębiorstwo rodzinne to każdy podmiot gospo-

darczy z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, o dowolnej formie praw-
nej, zarejestrowany i działający w Polsce, w którym [Badanie firm rodzinnych-raport 
końcowy: http://firmyrodzinne.pl, ss. 60]:

co najmniej dwóch członków rodziny wspólnie pracuje w tym przedsiębiorstwie, 
co najmniej jeden członek rodziny ma istotny wpływ na zarządzanie, 
członkowie rodziny posiadają znaczące (większościowe) udziały w przedsiębiorstwie. 
Istotne są zwłaszcza relacje między poszczególnymi członkami rodziny, którzy pra-

cują wspólnie i to, w jaki sposób potrafią oddzielić sprawy rodzinne od firmowych.
Rodzina jest jednostką społeczną, która ma za zadanie scalanie swoich członków 

poprzez spędzanie wspólnego czasu i zapewnianie poczucia bezpieczeństwa poszcze-
gólnym jej członkom. Wspólne prowadzenie działalności powoduje chęć uczestnictwa 
w życiu rodziny i walka o wspólną własność jaką jest firma rodzinna. Przedsiębiorstwo 
ma natomiast na celu prowadzenie działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku, 
bez względu na to jakie będą relacje pomiędzy zarządzającymi, a ich pracownikami. 
Dlatego innymi normami w prowadzeniu działalności kieruje się rodzina, a innymi 
przedsiębiorstwo, co pokazuje tabela 1.

Tab.1 Porównanie norm rodziny i norm przedsiębiorstwa
Normy rodziny Normy przedsiębiorstwa
Stwarzanie szans realizacji potrzeb oso-
bom spokrewnionym, zwłaszcza własnym 
dzieciom

Zatrudnianie tylko osób odpowiednio wykwali-
fikowanych 

Zapewnienie wsparcia odpowiedniego do 
pojawiających się potrzeb

Zapewnienie wynagrodzenia odpowiedniego do 
wkładu oraz rynkowych uwarunkowań 

Postrzeganie każdego członka rodziny 
jako unikalnej jednostki, równe traktowa-
nie rodzeństwa 

Brak zindywidualizowanego podejścia do pra-
cownika; tendencja do identyfikowania najlep-
szych 

Stwarzanie każdemu możliwości nauki 
odpowiednio do potrzeb

Stwarzanie możliwości nauki odpowiednio do 
potrzeb organizacji 

Źródło: Badanie firm rodzinnych-raport końcowy; http://firmyrodzinne.pl/download/pentor/
Raport_koncowy_Badanie_firm_rodzinnych.pdf,. ss. 57

Wyraźnie widać, że normy przedsiębiorstwa są nastawione na przede wszystkim na 
biznes i osiąganie sukcesu. Nie ma znaczenia, kto pracuje na konkretnym stanowisku, 
ważne żeby był dobry i zarabiał na swoje wynagrodzenie. Normy rodzinne natomiast 
wyraźnie preferują członków rodziny, którzy mają większe możliwości kształcenia na 
koszt firmy, a w efekcie szybciej awansują na wyższe stanowiska. Nie zawsze jednak jest to 
korzystne dla podmiotu, gdyż wybrana osoba z rodziny może być gorszym pracownikiem.

Rodzinne biznesy nie są zwykle firmami najbogatszymi, co nie oznacza że są nie-
dochodowe. Kierując się nieco innymi wartościami, nie dbają tak bardzo o zysk w wy-
miarze finansowym. Są to na ogół firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 
które w celu podniesienia szans na rynku tworzą tzw. sieci biznesowe. Jest to ważny 
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trend ostatnich lat, z którego aktywnie korzystają również polskie firmy rodzinne. Sieci 
biznesowe to grupy trzech lub więcej małych przedsiębiorstw, które decydują się na 
współpracę. Ich celem jest realizacja wspólnych projektów na płaszczyźnie regionalnej, 
państwowej bądź globalnej, gdyż żaden z partnerów nie byłby w stanie zrealizować 
tego celu samodzielnie. [http://firmy rodzinne.pl, ss.1] Dzięki temu mogą zaistnieć 
w gospodarce, a jednocześnie pozwala im to pomimo małej ilości zatrudnionych osób 
zachować autonomiczność. Jaki jest udział przedsiębiorstw rodzinnych w strukturze 
MMSP w oparciu o liczbę zatrudnionych pracowników przedstawia tabela 2.

Tab. 2 Udział przedsiębiorstw rodzinnych w strukturze MMSP ze względu na liczbę 
zatrudnionych

Wielkość przedsiębiorstwa Firmy rodzinne Firmy nierodzinne
Udział w całości

Mikroprzedsiębiorstwa (1-9 osób) 38% 62%
Małe przedsiębiorstwa (10-49 osób) 28% 72%
Średnie przedsiębiorstwa 14% 86%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badanie firm rodzinnych-raport końcowy; http://
firmyrodzinne.pl/download/pentor/Raport_koncowy_Badanie_firm_rodzinnych.pdf,. ss. 67

Tabela 2 pokazuje wyraźnie, że firmy rodzinne stanowią dużą część podmiotów z sek-
tora MMSP, ze względu na liczbę zatrudnionych. Można również zauważyć, że im 
przedsiębiorstwa są większe, to wśród nich spada odsetek firm rodzinnych. Najwięcej 
„rodzinnych interesów” odnotowujemy wśród mikroprzedsiębiorstw, które najprawdo-
podobniej są zakładane i prowadzone przez najbliższych członków rodziny, np. mał-
żeństwa, do których dołączają się dzieci. Jednocześnie okazuje się, że ok. 90% przed-
siębiorstw rodzinnych zatrudnia od 1 do 9 osób, w co 10 firmie pracuje od 10 do 49 
pracowników, a zaledwie 1% firm rodzinnych stanowią średnie przedsiębiorstwa.[Ba-
danie firm rodzinnych-raport końcowy: http://firmyrodzinne.pl, ss. 68] 

Każdy podmiot gospodarczy napotyka w trakcie swojej działalności na problemy 
z nią związane. Dotyczą one wzrostu konkurencji, braku płynności finansowej, czy po-
szukiwanie odpowiedniej kadry. Problemy w zarządzaniu firmą rodzinną są jednak tro-
chę inne niż w podmiotach, nie prowadzonych przez rodziny. Gdy ludzie sobie bliscy 
pracują razem, emocje często wchodzą w drogę decyzjom biznesowym. W niektórych 
przedsiębiorstwach rodzinnych problemem jest kontrola codziennych działań, w in-
nych może to być utrzymanie pracowników, którzy nie są członkami rodziny. Jednak 
największy problem występuje wtedy, gdy niektórzy członkowie rodziny nie chcą inwe-
stować osiągniętych zysków z powrotem w firmę, ograniczając w ten sposób jej rozwój 
[http://www.cbo-eco.ca, ss.1].

Osoby będące członkami rodziny, którzy nie biorą bezpośredniego udziału w kiero-
waniu firmą, np. udziałowcy lub członkowie zarządu, oceniając działania strategiczne 
i wyniki finansowe chcą widzieć tylko zyski. Natomiast członkowie rodziny, którzy 
zaangażowani są w codzienne zarządzanie podmiotem, oceniają jego działalność z per-
spektywy planowania produkcji, sprzedaży i pozyskania wykwalifikowanego persone-
lu. Chcą przede wszystkim, aby firma mogła się rozwijać i odnosić sukcesy, a do tego są 
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potrzebne nakłady finansowe. Oczywiście oba te podejścia mogą w wielu przypadkach 
kolidować ze sobą i powodować dodatkowe problemy osłabiające pozycję i wizerunek 
firmy. Ten naturalny konflikt może być pogłębiony przez członków rodziny, którzy nie 
mają talentu do zarządzania biznesem. Czasem są to dzieci założycieli firmy - synowie 
lub córki, którym brakuje wyczucia biznesowego. Innym razem mogą to być szwa-
growie i synowe, którzy muszą być włączeni w działalność firmy, bez względu na ich 
umiejętności i potrzeby personalne firmy. W zasadzie więc problemy w zarządzaniu, 
którym musi stawić czoła menedżer firmy rodzinnej nie różnią się od tych, z którymi 
boryka się zarządzający każdej małej firmy. Jednak zadanie „rodzinnego menedżera” 
jest bardziej skomplikowane, ponieważ musi on pogodzić potrzeby rodzinne z wyma-
ganiami rynku oraz produkcji, w granicach zasobów, którymi dysponuje [http://www.
cbo-eco.ca, ss.1].

Ze względu na złożoność zagadnienia związanego z kierowaniem rodzinnym biz-
nesem, brak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy połączenie struktury własno-
ściowej ze strukturą zarządczą niesie więcej pozytywnych czy negatywnych skutków 
dla funkcjonowania tego przedsiębiorstwa. Do pozytywnych skutków należą [http://
www.abc-ekonomii.net.pl/, ss.1]:

brak konfliktu interesów między właścicielami a zarządzającymi,
większa motywacja do pracy właścicieli - zarządzających firmą, niż menadżerów 
najemnych,   
brak pokusy zaniżania dywidendy, 
mniejsze koszty nadzoru i oceny zarządzających,
możliwość ściślejszej kontroli wydatków kapitałowych.
Do negatywnych skutków należą [http://www.abc-ekonomii.net.pl/, ss.1]:
zatrudnianie i promowanie mniej skutecznych menedżerów, tylko dlatego, że należą 
do rodziny,
bariery konsolidacji a więc przejścia do większej skali działalności,
koncentracja na krótkookresowej zyskowności i presja na wypłacanie większych dy-
widend,
ograniczone możliwości pozyskania kapitału obcego w związku z podwyższo-
nym  ryzykiem inwestycyjnym. 
Zarządzający firmami rodzinnymi nie unikną kłopotów nietypowych dla innych 

podmiotów gospodarczych, gdyż nie zawsze udaje mu się oddzielić aspekt społeczny 
związany z rodziną i jej oczekiwaniami od aspektu ekonomicznego związanego z za-
planowaną przez niego strategią, która ma pomóc w osiągnięciu sukcesu.

Strategia zarządzania stosowana przez przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce

Skuteczne funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa w gospodarcze rynkowej wymaga 
sformułowania swoich celów oraz sposobów ich osiągnięcia, a także określenia szans 
powodzenia i zagrożenia, z jakim musi się liczyć podmiot w swoim rozwoju. Dlatego 
kierownictwo powinno opracować koncepcję całościowego rozwoju przedsiębiorstwa 
i jego przyszłej pozycji na rynku, poprzez opracowanie strategii [Drążek, Niemczyno-
wicz 2003, ss.27].
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Strategia jest rozumowana jako pewien plan działania organizacji, związany z jej 
obecną i przyszłą pozycją w otoczeniu oraz pewien względnie stały sposób działania. 
Strategia organizacji jest przyjęta przez jej kierownictwo spójną koncepcją działania, 
której wdrożenie ma zapewnić osiągnięcie fundamentalnych celów długookresowych 
w ramach wybranej domeny działania [Obłój, Trybuchowski 2002, ss. 127].

Strategia w firmach rodzinnych jest bardzo często nie przemyślania, nie zaplano-
wana i opiera się na intuicji zarządzających oraz na potrzebie chwili. Nie jest łatwo do-
stosować zarządzanie strategiczne do potrzeb elastycznego zarządzania. W firmach ro-
dzinnych najczęściej nie zatrudnia się całych sztabów menedżerów, konsultantów oraz 
strategów. Relacje rodzinne mogą być źródłem etycznego działania, wrażliwości na 
potrzeby drugiego człowieka, umiejętności pracy zespołowej, świadomego przywódz-
twa, a przede wszystkim poczucia wspólnoty i lojalności, W nowoczesnej cywilizacji 
wiedzy jest to baza do budowania dojrzałej kultury organizacyjnej będącej warunkiem 
efektywnego działania [Bitner 2009, ss.59]. 

Podejście do strategii przedsiębiorstw pojmowane jest różnie, ale zawsze oparte jest 
na planowaniu strategicznym. Tradycyjne i nowoczesne podejście do planowania stra-
tegicznego pokazuje tabela 3.

Tab. 3 Tradycyjne i nowoczesne podejście do planowania strategicznego
Strategia jako gotowe rozwiąza-
nie

Strategia jako proces dyna-
miczny

Trwała, długookresowa przewaga 
konkurencyjna

Cel Kreowanie wartości

Prezes podmiotu i jego doradcy 
znajdują się w obszarze strategii

Przywództwo Prezes podmiotu w roli głów-
nego stratega, w której nikt nie 
może go zastąpić

Niezmienny plan, który powstaje 
w wyniku analitycznej pracy lewej 
półkuli mózgu

Forma Organiczny proces, który cechują 
zdolności adaptacyjne i całościo-
we ujęcie, a jego wynik zawsze 
pozostaje sprawą otwarta

Okres intensywnego formułowania 
strategii, po którym następuje roz-
łożone w czasie jej wdrażanie

Ramy czasowe Codzienny, nieprzerwany i nie-
kończący się proces

Obrona raz ustalonej strategii Zadania wyko-
nywane w trybie 
ciągłym

Wypracowanie przewagi konku-
rencyjnej i rozwijanie firmy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Romanowska 2009, ss.18]

Jak widać w powyższej tabeli strategia nie zawsze jest gotowym rozwiązaniem, gdyż 
związana jest z rozwojem firmy. Im rozwój będzie bardziej dynamiczny, tym plan stra-
tegii będzie bardziej rozwojowy.

Każda strategia wdrażana w przedsiębiorstwie łączy się z ryzykiem niepowodzenia, 
dlatego w trakcie jej realizacji powinien być kontrolowany jej przebieg. Istotą tej kon-
troli jest poszukiwanie niewłaściwych zjawisk w otoczeniu podmiotu i zapobieganie 
ewentualnym sytuacjom kryzysowym. Dlatego powinno się czuwać nad całą działal-
nością przedsiębiorstwa, a nie tylko nad tą, która w danym momencie jest elementem 

Strategia rozwoju firm rodzinnych w sektorze MMSP



78

strategicznym. Tylko prawidłowe relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami orga-
nizacyjnymi gwarantujące sprawny przepływ zasobów, mogą zapewnić osiągnięcie celu 
strategicznego ustalonego przez podmiot. Ze względu na różnorodność horyzontu cza-
sowego, potrzebnego do osiągnięcia celu strategicznego należy kontrolować nie tylko 
stan obecny, ale zająć się analizą z poprzednich okresów, które w zestawieniu z teraź-
niejszością dają możliwość przewidzenia skutków wdrażania obecnych działań.

Niepewność w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw ogranicza wybór metod 
stosowanych do bezpośredniej oceny działań i decyzji menedżerów w zestawieniu 
z otoczeniem podmiotu, a także przygotowania wniosków pozwalających korygować 
rozstrzygnięcia strategiczne. Metodami, które pozwolą konfrontować działalność 
przedsiębiorstwa z otoczeniem i są stosowane przez praktyków zarządzania są [Urba-
nowska – Sojkin 2008, ss.293]: 

1. Strategiczna Karta Wyników;
2. System Wczesnego Ostrzegania lub System Wczesnego Rozpoznania.
Strategiczna Karta Wyników (SKW) jest także nazywana zintegrowanym sys-

temem zarządzania strategicznego. Jej elementami są [Urbanowska – Sojkin 2008, 
ss.293-294]:

cel nadrzędny przedsiębiorstwa – misja, ale także wizja jako koncepcja docelowego 
funkcjonowania przedsiębiorstwa (dokąd zmierzamy?);
cele strategiczne, które mają doprowadzić do osiągnięcia celu nadrzędnego i zreali-
zować koncepcje w formie wizji;
perspektywy, w tym perspektywa wiedzy i rozwoju, perspektywa wewnętrznych 
procesów, perspektywa klienta oraz perspektywa finansowa;
mapy strategii.
SKW jest z powodzeniem stosowana w przedsiębiorstwach rodzinnych, gdzie 

w wyniku wzajemnego zaufania i współpracy pracowników, przedkłada się uzgodnio-
ne założenia na kolejne obszary strategiczne. Metoda ta posiada dużo zalet, ale nie jest 
pozbawiona także wad. Wady i zalety SKW przedstawia tabela 4.

Tab. 4 Podstawowe zalety i wady Strategicznej karty Wyników
Podstawowe zalety Podstawowe wady
Koncentracja na poziomie aktywności 
przedsiębiorstwa

Statyczny obraz przedsiębiorstwa

Wielowymiarowość proponowanych staty-
styk i względnie niewielka ich liczba

Determinizm związków przyczynowo-skutko-
wych

Aplikacje w biznesie z pozytywnymi 
metodami w zakresie oceny skuteczności 
działań

Ograniczona liczba perspektyw

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Urbanowska – Sojkin 2008, ss.294-295].

System Wczesnego Ostrzegania to system wspomagania zarządzania strategicz-
nego przedsiębiorstwem poprzez ujawnienie z wyprzedzeniem czasowym różnego ro-
dzaju problemów przed ich zaistnieniem, które mogą być okazją lub zagrożeniem dla 
jego rozwoju. Zakres wsparcia zarządzania strategicznego zmienia się w zależności od 
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kategorii systemu, tj. wczesnego rozpoznawania lub wczesnego ostrzegania. Oba syste-
my wymagają określenia tzw. indykatorów [Urbanowska – Sojkin 2008, ss.295 -296]:

otoczenia, które polami recepcji obejmują zjawiska oraz trendy istotne i potencjalnie 
istotne dla przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa;
wnętrza, które polami recepcji obejmują strategiczne obszary przedsiębiorstwa. 
Indykatory otoczenia i wnętrza umożliwiają przygotowanie przedsiębiorstwa na nie-

uchronne zdarzenia, a także przewidywanie przyszłych stanów i wykorzystanie tych, 
które będą możliwościami rozwoju.

Próba analizy występowania i działalności firm rodzinnych sektora MMSP 
w wybranych województwach

Przedsiębiorstwa rodzinne nie są w Polsce nowością, jednak nie były do tej pory zbyt 
często badane. Funkcjonowały po prostu jako mikro-, makro-, średnie przedsiębior-
stwa. W roku 2009 opracowano „Badanie firm rodzinnych - raport końcowy”, który był Pro-
jektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Badanie objęto całą Polskę, ale dla celów porównawczych wybrano 
woj. śląskie, łódzkie, mazowieckie, zachodniopomorskie i opolskie.

Firmy rodzinne w zdecydowanej większości znajdują się w sektorze MMSP. Jak wy-
gląda struktura tego sektora dla firm rodzinnych i nierodzinnych przedstawia tabela 5.

Tab. 5 Udział firm rodzinnych w sektorze MMSP według województw
Wybrane województwa Firmy rodzinne Firmy nierodzinne

Udział w całości
śląskie 38% 62%
łódzkie 35% 65%
mazowieckie 30% 70%
zachodniopomorskie 21% 79%
opolskie 64% 36%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badanie firm rodzinnych-raport końcowy; http://
firmyrodzinne.pl/download/pentor/Raport_koncowy_Badanie_firm_rodzinnych.pdf,. s. 72.

Jak widać największy udział firm rodzinnych był w woj. opolskim, bo wynosił 64% 
MMSP, natomiast najmniejszy w woj. zachodniopomorskim - 21%. Jedynie w woj. 
opolskim większą popularnością cieszyły się przedsiębiorstwa rodzinne w porównaniu 
z firmami nierodzinnymi. W pozostałych województwach tendencja była odwrotna. 

Jak wyglądał udział wybranych województw w strukturze firm rodzinnych przed-
stawia rys. 1
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Rys. 1 Udział poszczególnych województw w strukturze firm rodzinnych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie firm rodzinnych-raport końcowy; http://
firmyrodzinne.pl/download/pentor/Raport_koncowy_Badanie_firm_rodzinnych.pdf,. ss. 74

Jak widać najwięcej firm rodzinnych spośród wybranych województw jest w woj. 
mazowieckim a najmniej w woj. zachodniopomorskim. Może to być spowodowane 
faktem, że w woj. mazowieckim i śląskim jest spore zagęszczenie ludności, a ponadto 
mieszka tam dużo osób, które zakładają działalność gospodarczą w sytuacji kiedy sta-
ną się bezrobotnymi. Często problem ten dotyka więcej niż jednego członka rodziny, 
którzy wspólnie postanawiają zakładać firmy rodzinne.

Podsumowanie 

Firmy rodzinne stanowią specyficzny rodzaj prowadzonej działalności, gdyż opierają 
się na więziach rodzinnych, społecznych, religijnych, a przede wszystkim biznesowych 
właścicieli tych podmiotów. Dlatego przed menedżerem takiego podmiotu stoi nie lada 
wyzwanie, polegające przede wszystkim na sprawnym zarządzaniu, ale także na dosto-
sowaniu swoich decyzji do wymagań poszczególnych członków rodziny, którzy mają 
ważne funkcje w strukturze organizacyjnej tej firmy. 

Istotny elementem zarządzania przedsiębiorstwem jest opracowanie strategii, a póź-
niej jej realizacja. Niewielkie przedsiębiorstwa najczęściej nie posiadają misji, wizji, 
a przede wszystkim zaplanowanej strategii. Dlatego tak ważne jest uświadamianie wła-
ścicieli tych firm jak dużo mogą zyskać opierając się nie tylko na intuicji i bieżących 
wiadomościach gospodarczych, a na wiedzy którą pozyskają, np. w trakcie szkoleń. 
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Czynniki wpływające na sukces  

i długoterminowe przetrwanie firm rodzinnych

Abstract
Success and long term survival of family business are complicated occurrences. It is result of specific 
of family business, which from the one site have chain of unique resources which are developing their 
competitiveness, from another site family business has features causing chain of problems which are 
impeding succeed and long term survival. Examination of factors affecting on achieving success and 
long term survival of family business is one of the most important research area in literature. This paper 
is attempting to extract the most important groups of factors which have influence on success and long 
term survival of family business by different research perspectives. The paper starts from outline of 
problems of measuring success of the family business and from comparison essence of success and the 
long term survival of family business. Next main reasons of failures of family business were analyzed. 
Major part of this paper concentrates on isolation most important factors of success and longevity 
of companies. It was made by perspectives of view based on Resource-Based View, The Three-Circle 
Model and on Sustainability Family Business. Every form theses perspectives emphasizes on different 
aspects of success and long term survival of company but these perspectives are complementary. The-
se perspectives have become the base to create proposition of factors model which can be develop 
and detailed in the future. 

1. Sukces i długoterminowe przetrwanie firm rodzinnych

Najczęściej jako główną miarę sukcesu przedsiębiorstwa wykorzystuje się różnego ro-
dzaju wskaźniki finansowe (np. przychody ze sprzedaży, wskaźniki wartości rynko-
wej, płynność finansową, rentowność, udziały w rynku i wiele innych). W przypadku 
firm rodzinnych miara sukcesu jest dużo bardziej złożona, chociaż często same firmy 
subiektywnie oceniają swój sukces przez pryzmat wyników finansowych. Wskaźniki 
finansowe są niewystarczające, gdyż pomimo ich zadawalających poziomów firma ro-
dzinna jako złożony system może nie osiągać sukcesu. Dotychczas nie wypracowano 
jeszcze zadawalających miar, umożliwiających zmierzenie sukcesu przedsiębiorstwa ro-
dzinnego [por. Astrachan 2010, s. 10]. 

Firmy rodzinne dążą do osiągnięcia celów finansowych i niefinansowych, a efek-
tywność ich działania związana jest głównie z dwoma wymiarami: przedsiębiorstwa 
oraz rodziny. Przykładami miar sukcesu rodziny może być dochód rodziny osiąga-
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ny z przedsiębiorstwa lub jej funkcjonalna integralność, natomiast przykładami miar 
sukcesu przedsiębiorstwa może być dochód brutto lub sukces postrzegany przez jego 
menedżera. Firma rodzinna może osiągać sukces w jednym lub w obu tych wymiarach, 
i dlatego jej jakość działania można zaklasyfi kować do jednej z czterech kategorii (rys. 
1) [por. Sharma 2004, s. 7]. 

Rys. 1 Działanie fi rm rodzinnych

Źródło: Sharma 2004, s. 7.

Zgodnie z rysunkiem 1, przedsiębiorstwa osiągające sukces zarówno w wymiarze 
rodzinnym jak i wymiarze przedsiębiorstwa to fi rmy należące do kategorii I, czyli GO-
RĄCE SERCA GŁĘBOKIE KIESZENIE. Takie przedsiębiorstwa (np. Haniel, J. M. 
Smucker, Cargill, Nordstorm, Kikkoman, Beaudoin, Thomson, Molsons, Antinori, 
Ferragamo, Torrini) działają z pełnym sukcesem, czyli doświadczają zarówno korzy-
ści fi nansowych, jak i pozostają w harmonii rodzinnej. Kumulują one zarówno kapitał 
fi nansowy jak i emocjonalny, który pomaga im podtrzymywać rodzinę i przedsiębior-
stwo w trudnych ekonomicznie i emocjonalnie czasach. Ich zdolność do długotermi-
nowego przetrwania jest zatem bardzo duża. 

Firmy osiągające sukces tylko na gruncie fi nansowym, w których jednak występuje 
skłonność do napięć, konfl iktów i/lub brakuje w nich silnych więzi rodzinnych to fi rmy 
kategorii II - BOLESNE SERCA GŁĘBOKIE KIESZENIE. Firmy te (np. McCains, 
Pritzkers) pozornie osiągają sukces, gdyż wciąż rozwijają się globalnie i uzyskują zyski, 
lecz wzajemne relacje rodzinne są napięte wskutek niezadowolenia i konfl iktów. W re-
zultacie fi rmy te posiadają wysoki kapitał fi nansowy, ale mały kapitał emocjonalny. Jest 
to sytuacja niekorzystna, gdyż kapitał emocjonalny jest podstawą efektywnego wyko-
rzystywania innych rodzajów kapitału. Długoterminowe przetrwanie takich fi rm jest 
zatem zagrożone, i dlatego konieczne jest tworzenie mechanizmów umożliwiających 
naprawę stosunków rodzinnych i przesunięcie się do Kategorii I. 

Firmy kategorii III, czyli GORĄCE SERCA PUSTE KIESZENIE, to fi rmy posia-
dające silne relacje rodzinne, jednak wykazujące słabe działanie pod względem fi nanso-
wym (np. Agnelli’s of Italy, Ford Motor Company). Są one zatem obdarzone wysokim 
kapitałem emocjonalnym, ale niskim kapitałem fi nansowym. Silne stosunki rodzinne 
mogą pomóc fi rmie przetrwać złe wyniki przez pewien czas, jednak gdy stan ten trwa 
długo, to zgromadzone zasoby ubożeją, wywołując stres i napięcia w relacjach rodzin-

Źródło: Sharma 2004, s. 7.
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nych. Przejście tych firm do Kategorii I jest zatem niezbędne dla ich długoterminowej 
stabilności i przetrwania.

Jeśli firmy Kategorii III nie podejmą odpowiednich działań, to nawarstwiający się 
stres może piętrzyć konflikty i powodować osłabienie kapitału emocjonalnego. W re-
zultacie firmy te mogą znaleźć się w Kategorii IV, określanej jako BOLĄCE SERCA 
PUSTE KIESZENIE. Znajdujące się tu firmy słabo działają zarówno na gruncie ro-
dzinnym, jak i biznesowym. Prawdopodobieństwo długoterminowego przetrwania ta-
kich firm jest bardzo małe i konieczne jest podjęcie działań umożliwiającym im przej-
ście do Kategorii I, co jest możliwe albo drogą przez Kategorię II lub przez Kategorię 
III [por. Sharma 2004, s. 7]. 

Przedsiębiorstwo musi przetrwać aby odnieść sukces, ale sukcesu firm rodzinnych 
nie można utożsamiać z ich długowiecznością. Przetrwanie i sukces są odrębnymi 
komponentami działania, a długowieczność jest tylko jednym z kliku kryteriów suk-
cesu. Długowieczność firmy rodzinnej nie gwarantuje także jej dalszego przetrwania 
i osiągania sukcesu. Przykładem może być zadziwiające zjawisko upadku w 2008 roku 
japońskiej firmy Kongo Gumi, która przez wiele lat uznawana była za najstarszą ro-
dzinną firmę na świecie. Jej upadek to ewenement, gdyż przedsiębiorstwa z wieloletnią 
tradycją są najmniej narażone na kryzysy. 

Statystyki firm rodzinnych nie są zbyt optymistyczne odnośnie ich zdolności do 
przetrwania przez setki lat. Często przytaczane są dane, iż tylko 30% firm rodzinnych 
przechodzi w ręce drugiego pokolenia, 10-15% z nich zarządzana jest przez trzecie 
pokolenie, a tylko 3-5% zarządzana jest przez rodzinę w czwartej generacji. Zdaniem 
Craiga Aronoffa, czołowego konsultanta The Family Business Consulting Group Inc., 
wyniki te nie są jednak zatrważające przy porównaniu ich ze zdolnością do przeżycia 
firm nierodzinnych. Craig Aronoff analizując dynamikę zmian w zestawieniu najwięk-
szych 30 firm świata wykazuje, iż nowopowstała firma rodzinna ma takie same szan-
se na osiągnięcie sukcesu i długoterminowe przetrwanie jak General Electric - jedna 
z najlepiej zarządzanych i największych firm na świecie [por. Aronoff, s. 2]. 

2. Przyczyny niepowodzeń firm rodzinnych

Sukces i długoterminowe przetrwanie firmy rodzinnej to zjawiska złożone. Spowodo-
wane jest to specyficznymi cechami firmy rodzinnej, które z jednej strony wyposażają 
ją w szereg unikalnych zasobów, często niemożliwych od osiągnięcia przez firmy nie-
rodzinne, z drugiej natomiast wywołują szereg problemów.

Strona rodziny w firmie rodzinnej często jest traktowana jako pełna emocji, które 
mogą być szkodliwe dla przedsiębiorstwa, gdyż wywołują konflikty i dysfunkcje w jego 
działalności. Konflikty i napięcia rodzinne są zjawiskami powszednimi i nieunikniony-
mi, a wynikać mogą m.in. z nieprecyzyjnego zakresu zadań, odpowiedzialności i po-
dejmowania decyzji, nierównomiernie rozłożonej własności wśród członków rodzi-
ny, niesprawiedliwych zarobków oraz niesprawiedliwego obciążenia pracą. Konflikty 
mogą mieć także podłoże czysto osobiste, co jest szczególnie niebezpieczne, gdyż takie 
konflikty są często utrzymywane w długich okresach czasu, a osobiste kwestie rodzin-
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ne są łączone z kwestiami przedsiębiorstwa [por. Cater 2006, ss. 5-7, 10-11; Olson i in. 
2003, ss. 645-647]. 

Konflikt jest zazwyczaj odzwierciedlany w problemach komunikacji i zachowania, 
a to prowadzi do słabego podejmowania decyzji (decyzje mogą być podejmowane bar-
dziej na bazie emocjonalnej niż racjonalnej) lub nawet braku zdolności do podejmowa-
nia decyzji (różnice zdań skonfliktowanych stron mogą być tak duże, że żadna decyzja 
nie jest zaakceptowana). Zdaniem niektórych badaczy, jeśli konflikt wyzwala niezdrową 
wewnętrzną konkurencję rodzinną, to przedsiębiorstwo skazane jest już na upadek. 
Istnieją trzy typy konfliktów pojawiających się w firmach rodzinnych: (1) konflikt zada-
niowy (związany jest z celami, strategiami i dyskusjami o różniących się strategiach), (2) 
konflikt procesowy (związany jest z przydzielaniem pracy, odpowiedzialności i właści-
wym wykorzystaniem personelu) oraz (3) konflikt wzajemnych relacji (charakteryzowa-
ny jest przez gniew, złość, urazę, obrazę, zmartwienie i smutek). Umiarkowany stopień 
obecności konfliktów zadaniowych i procesowych może prowadzić do lepszego podej-
mowania decyzji, jednak konflikty we wzajemnych relacjach są zawsze destruktywne 
i mogą wywoływać całkowity brak produktywności [por. Alderson 2009, ss. 38-40]. 

Nieumiejętność rozwiązywanie konfliktów prowadzi często do tego, że w duchu źle 
pojmowanej harmonii, wiele przedsiębiorstw rodzinnych tłumi każdą różnicę w opi-
niach i w ten sposób niszczy zdrową debatę. Taki brak otwartej komunikacji posiada 
efekt ograniczania potencjalnych opcji biznesowych, a także całego procesu planowania 
strategicznego. Rezultatem często jest zmniejszony udział w rynku, brak inwestowania 
w nowe i wyłaniające się obszary biznesowe, niezdolność do rozpoznawania zagrożeń 
konkurencji oraz stagnacja produktu [por. Alderson 2009, s. 38].

Kłótnie i konflikty rodzinne często mają swoją genezę w źle zaplanowanej sukce-
sji, która jest kolejnym powodem niepowodzeń firm rodzinnych. Młodsze pokolenia 
mogą mieć plany życiowe, które wykluczają się z pracą w firmie, jednak ich odejście 
postrzegane bywa jako nielojalność wobec rodziny. W rezultacie niewłaściwie zaplano-
wani sukcesorzy z poczucia winy pozostają w firmie, a wielu z nich wskutek własnych 
frustracji przyczynia się do wewnętrznych sporów [por. Alderson 2009, s. 38]. Taka 
sukcesja w połączeniu z nepotyzmem w zatrudnianiu pracowników powoduje, że firmy 
rodzinne są porównywane do opancerzonego samochodu: nikt z niego nie może wy-
siąść i nikt do niego nie może wsiąść. Upodobnienie firmy rodzinnej do opancerzonego 
samochodu uznawane jest przez niektórych za główny powód niepowodzeń w funkcjo-
nowaniu firm rodzinnych [por. Ayres 1998, ss. 19-20].

Do częstych błędów w systemie rodzinny, które przekładają się na niepowodze-
nia firm rodzinnych, zalicza się także: (1) zakładanie, że dobre relacje rodzinne będą 
przekładane na efektywne relacje w pracy, (2) nepotyzm przejawiający się w poczuciu 
zobowiązania, aby zatrudnić w firmie wszystkich członków rodziny bez względu na 
ich kwalifikacje i umiejętności, (3) brak profesjonalizmu, przejawiający się w unikaniu 
trudnych dyskusji oraz podejmowaniu decyzji bardziej pod wpływem przesłanek emo-
cjonalnych niż racjonalnych, (4) brak planowania sukcesji, (5) patriarchalny styl rodzi-
ny, w którym ignorowane są sugestie młodszego pokolenia przy podejmowaniu decyzji 
[por. http://www.gaebler.com/Family-Business-Mistakes.htm]. 
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W świetle powyższych rozważań wiele przyczyn niepowodzeń firm rodzinnych 
ma swoją genezę w systemie rodziny. Przyczyny niepowodzeń wynikają jednak także 
z niewłaściwego zarządzania systemem przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia systemu 
przedsiębiorstwa do najczęstszych przyczyn niepowodzeń firm rodzinnych (zwłaszcza 
małych) zaliczyć można: (1) nieformalne praktyki biznesowe i brak planowania, a w re-
zultacie zmienność działania i brak danych statystycznych dla racjonalnego podejmo-
wania decyzji, (2) brak badań rynku i badań marketingowych, brak funkcji zarządzania 
strategicznego, brak szkoleń i kwalifikacji, (3) niechęć do zewnętrznych inwestorów 
jako źródła finansowania, (4) nieodpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi (nepo-
tyzm, brak systemów motywacyjnych zorientowanych na działanie, niechęć do zatrud-
niania wykwalifikowanego i kosztownego personelu zewnętrznego) [por. Peters i Bu-
halis 2004, ss. 407-408].

Powyższe przyczyny są zgodne z wynikami badań wśród małych detalistów w sta-
nie Iowa (USA), którzy doznawali niepowodzeń głównie z powodu słabych funkcji 
planowania i zarządzania, nieadekwatnego kapitału pracującego oraz konkurencyjnego 
środowiska. W badaniach tych powody rodzinne lub osobiste uznane zostały przez 
ankietowanych za nieistotne. Niemniej jednak, według badań National Family Busi-
ness Panel z 2000 roku, 69% wszystkich przedsiębiorstw zamkniętych pomiędzy 1997 
a 2000 rokiem uczyniło to z powodów osobistych lub rodzinnych [por. Stafford i in. 
2010, s. 445]. 

Jednostki zarządzające firmą często łączą cele rodziny z celami firmy, co w sytuacji 
sprzecznych celów może wywoływać szereg problemów i uniemożliwiać racjonalne 
prowadzenie biznesu [por. Cater 2006, s. 5]. Niebezpieczny dla firmy rodzinnej jest 
zarówno nepotyzm jak i sytuacja, gdy potrzeby stylu życia rodziny stanowią pierwszeń-
stwo nad potrzebami firmy. Rezultatem może być wówczas sprzedaż aktywów firmy 
i powolne pogarszanie jej działania, gdyż zasoby finansowe są konsumowane, decyzje 
nie są podejmowane i firma traci swoją pozycję konkurencyjną [por. Alderson 2009, s. 
38]. Brak kompatybilności celów systemu rodziny i systemu przedsiębiorstwa uważany 
jest za jedną z głównych przyczyn niepowodzeń firm rodzinnych i określany jest jako 
„pięta Achillesowa” rodzinnych przedsiębiorstw [por. Ayres 1998, s. 23].

Przyczyny niepowodzeń firm rodzinnych mogą tkwić zatem zarówno w samym sys-
temie rodziny, w systemie zarządzania przedsiębiorstwem jak też i w braku kompaty-
bilności pomiędzy tymi dwoma systemami, zwłaszcza w zakresie ich celów. 

3. Sukces i długoterminowe przetrwanie firm rodzinnych z perspektywy 
spojrzenia opartego na zasobach 

Spojrzenie oparte na zasobach (Resource-Based View – RBV) skupia się na zasobach 
rodziny wewnątrz firmy. Koncepcja ta zakłada, że firma rodzinna posiada zbiór unikal-
nych zdolności, zasobów i wzajemnych relacji, których firmy nierodzinne nie posiadają 
i nie są w stanie rozwinąć. Przedsiębiorstwa, pragnące osiągnąć sukces i długotermino-
we przetrwanie, powinny zatem te cechy w maksymalnym stopniu rozwijać i wykorzy-
stywać w swoim działaniu.
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Identyfikacja rodziny ze znakiem firmowym oraz pragnienie utrzymania własności 
firmy i przekazania jej następnemu pokoleniu to główne czynniki oddziałujące na suk-
ces i długowieczność firm rodzinnych. Takie intencje wywołują długoterminowe spoj-
rzenie, trwałą misję, wizję i cel. Firmy rodzinne są kierowane wartościami i podejmują 
decyzje nie tylko w oparciu o cele czysto finansowe, często cechuje je altruizm oraz 
chęć tworzenia i kultywowania społeczności opiekuńczej [por. Alderson 2009, s. 22]. 
To sprawia, że firmy rodzinne mają dobry wizerunek na rynku, a szczególnie w Euro-
pie reputacja firmy rodzinnej działającej od wielu lat jest w oczach klienta kryterium dla 
wiarygodnego zakupu wyrobów i usług [por. Peters i Buhalis 2004, s. 407]. 

Firmy rodzinne cieszą się dużym zaufaniem konsumentów, partnerów handlowych 
oraz samych pracowników w firmie, a ich właściciele często opierają się nie na kon-
traktach, ale na osobistych relacjach z nimi. To implikuje lojalność, obsługę osobistą, 
zrozumienie w trudnych sytuacjach oraz potencjalną personalizację usług i produktów, 
prowadząc do przewagi konkurencyjnej trudnej do naśladowania. Firmy rodzinne po-
siadają zatem wysoką zdolność do tworzenia ścisłych relacji i więzi z klientami, do-
stawcami i innymi zewnętrznymi stronami [por. Alderson 2009, s. 22; Peters i Buhalis 
2004, s. 407].

Menedżerowie firm rodzinnych bazują na zaufaniu do pracowników i w mniejszym 
stopniu polegają na formalnie zapisanych zasadach. Umożliwia to szybsze podejmowa-
nie decyzji, większe upełnomocnianie pracowników, a w rezultacie szybszą reakcję na 
nieprzewidziane zdarzenia. Wskutek typowo płaskiej hierarchii w firmach rodzinnych, 
zarząd może szybko podejmować decyzje i reagować natychmiast na zmiany rynko-
we. Firmy rodzinne są zatem bardziej zwinne, a jednocześnie bardziej zorientowane 
na klienta oraz bardziej aktywne w społeczeństwie. Niemniej jednak, osobiste relacje 
mogą być także ciężarem dla właściciela (np. jeśli nieudolni członkowie rodziny odgry-
wają aktywną rolę w firmie lub dostawca dostarcza nieodpowiednich surowców) [por. 
Alderson 2009, s. 18; Peters i Buhalis 2004, s. 407].

Istotnym czynnikiem wpływającym na długowieczność firm rodzinnych jest także 
znacznie dłuższy horyzont planowania niż w przypadku firm nierodzinnych. Wynika 
to głównie z dłużej średniej kadencji CEO, wynoszącej 24 lata w porównaniu do 3-4 lat 
dla firm nierodzinnych, i w rezultacie firmy rodzinne nie muszą maksymalizować krót-
koterminowych celów przy ryzyku celów długoterminowych (w przypadku menedże-
rów firm nierodzinnych, których płace są uzależniane od krótkookresowych wyników 
firmy, cele krótkookresowe często stają się ważniejsze niż cele długookresowe) [por. 
Alderson 2009, s. 18].

Unikalną cechą firm rodzinnych jest także potencjał dla wymiany zasobów oraz 
źródło elastycznego kapitału finansowego i elastycznej rodzinnej siły roboczej. Człon-
kowie rodziny często jednoczą się, aby zwiększyć zdolność do przetrwania przedsię-
biorstwa podczas trudnych finansowo czasów (np. zaangażowanie osobistych oszczęd-
ności w firmę, bezpłatna pomoc lub czasowe zmniejszenie/odroczenie płac zarządu 
i pracowników z rodziny [por. Alderson 2009, ss. 21-22]. Umożliwia to zmniejszenie 
generowanych kosztów, szybsze wyjście z kryzysu finansowego, a tym samym zwiększa 
szansę na długoterminowe przetrwanie. Dodatkowo, członkowie rodziny zatrudnieni 
w przedsiębiorstwie stanowią bardzo elastyczną siłę roboczą także w zakresie porozu-
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mień o warunkach świadczenia pracy i często przystosowują swój styl życia do potrzeb 
przedsiębiorstwa [por. Peters i Buhalis 2004, s. 407]. 

Traktowanie rodziny jako głównego (często jedynego) dostawcy siły roboczej może 
mieć także negatywne konsekwencje w postaci braku profesjonalizmu. Podobnie jest 
w przypadku większości cech charakterystycznych dla fi rm rodzinnych – z jednej strony 
są szansą, z drugiej zagrożeniem. Zarządzanie fi rmą rodzinną zatem to stałe monitoro-
wanie tego, co dzieje się zarówno w fi rmie jak i w rodzinie oraz podejmowanie działań, 
umożliwiających maksymalne wykorzystanie unikalnych zasobów fi rmy. Z perspekty-
wy spojrzenia opartego na zasobach czynniki wpływające na rozwój i długoterminowe 
przetrwanie fi rmy rodzinnej to przede wszystkim umiejętne rozpoznanie, rozwijanie 
i wykorzystywanie unikalnych zasobów rodziny.

4. Sukces i długoterminowe przetrwanie fi rm rodzinnych z perspektywy 
trzykołowego modelu fi rmy rodzinnej 

Firma rodzinna łączy trzy przenikające się systemy: przedsiębiorstwo, własność i ro-
dzinę. Każdy członek rodziny umiejscowiony jest w jednej z siedmiu podsekcji zwią-
zanych z jego relacją z fi rmą: może być tylko właścicielem, tylko menedżerem, tylko 
członkiem rodziny lub pewnym połączeniem tych trzech wymiarów (rys. 2). Firmy 
rodzinne reprezentują zatem hybrydowe organizacje, które łączą relacje biznesowe z re-
lacjami rodzinnymi i próbują spełniać potrzeby zarówno biznesu jak i rodziny. Często 
pomiędzy systemem fi rmy a systemem rodziny pojawiają się napięcia. Naukowcy typo-
wo przedstawiają system rodziny jako oparty na emocjach, a system przedsiębiorstwa 
jako oparty na zadaniach.

Rys. 2. Trzy koła systemu fi rmy rodzinnej

Źródło: [Kenyon-Rouvinez 2001, s. 178] 

Każdy z trzech systemów fi rmy rodzinnej zmienia się w czasie, przechodząc przez 
kolejne etapy ewolucji. Rozwój systemu własności obejmuje trzy etapy, określane jako 
właściciel sterujący, partnerstwo rodzeństwa i konsorcjum kuzynów. W rozwoju syste-
mu przedsiębiorstwa wyróżnia się fazę startową, formalizację i dojrzałość, natomiast 
rozwój systemu rodziny to cztery fazy nazywane biznesowym rozwojem młodzieży, 
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wprowadzeniem do przedsiębiorstwa, wspólną pracą oraz przekazaniem „pałeczki” 
[Gersick i in. 1999, s. 288].

Stany przejścia pomiędzy kolejnymi fazami ewolucji są najbardziej krytyczne dla 
sukcesu, rozwoju i długoterminowego przetrwania przedsiębiorstwa rodzinnego. Są 
one często okresami niepewności, dlatego zrozumienie okresów przejścia i efektyw-
ne zarządzanie nimi jest niezbędne dla efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, 
zwłaszcza w perspektywie długookresowej [Gersick i in. 1999, ss. 287, 289]. Niewątpli-
wie jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój systemu własności 
jest prawidłowość zaplanowania sukcesji. 

Istnieje sześć komponentów przejścia pomiędzy stanami: (1) stałe gromadzenie na-
cisku na rozwój (narastanie potrzeby zmiany lecz z obawy przed nią powstrzymywanie 
jej tak długo jak to możliwe), (2) pojawienie się czynnika wyzwalającego zmianę (np. 
nadejście wieku obowiązkowej emerytury, kryzys zdrowotny, dramatyczna rozmowa), 
(3) przyznanie, że zmiana jest konieczna, (4) badanie możliwych alternatyw, (5) wybór 
najlepszej alternatywy, (6) zaangażowanie w nową strukturę, czyli gotowość do wpro-
wadzenia zmian. Pierwszy komponent jest charakterystyczny dla okresu pomiędzy 
zmianami stanu, który stopniowo przesuwa system w kierunku przejścia, pozostałych 
pięć jest stanami samego przejścia [Gersick i in. 1999, ss. 290-292].

Zgodnie z ewolucją systemu własności, własność staje się coraz bardziej rozproszo-
na z każdym pokoleniem (założyciel firmy przekazuje ją swoim dzieciom, które z kolei 
dzielą ją pomiędzy swoje dzieci i w rezultacie właścicielami przedsiębiorstwa staje się 
grupa kuzynów). Ewolucja systemu własności wiąże się z postępem firmy rodzinnej, 
czyli jej rozwojem i przechodzeniem przez takie fazy jak [por. Ayres 1998, ss. 91-92]:
1. Faza przetrwania – początkowy stan każdej firmy rodzinnej, którego podstawową 

cechą jest koncentracja na stabilności finansowej. Przedsiębiorstwo jest zazwyczaj 
własnością pojedynczej osoby lub dwóch osób, które także nim zarządzają. Finan-
sowanie działalności następuje głównie ze środków własnych właścicieli.

2. Faza stabilna – własność i zarządzanie są zazwyczaj takie same jak w fazie prze-
trwania, ale teraz istnieje stabilny produkt i baza klientów. Przedsiębiorstwo jest już 
opłacalne od kilku lat i osiąga płynność finansową, w dalszym ciągu jednak jego 
głównym gwarantem bankowym jest właściciel.

3. Faza profesjonalna – właściciele (rodzeństwo lub kuzyni) rozumieją różnicę po-
między odpowiedzialnością własności, a odpowiedzialnością zarządzania. Firma 
najczęściej rozwija się i wprowadza zmiany, a zarząd składa się z członków rodziny 
i członków spoza rodziny. Przedsiębiorstwo posiada stabilną wartość rynkową, któ-
ra stanowi gwarancję bankową. 

4. Faza instytucjonalna – udziały we własności mają często także osoby z poza ro-
dziny, a zarządzanie jest merytoryczne i profesjonalne. Członkowie rodziny mogą 
uczestniczyć w zarządzaniu firmą lub nie, stosowanie do swoich talentów i zainte-
resowań. Zarząd składa się z odpowiednio wykwalifikowanych członków rodziny, 
menedżerów spoza rodziny oraz niezależnych reprezentantów. Rodzina przyjmu-
je głównie odpowiedzialność udziałowców dbając, aby zarząd rozumiał potrzeby 
i wartości rodziny. Główne źródło przychodów dla członków rodziny stanowią 
przychody dywidendowe.
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Osiągnięcie fazy instytucjonalnej, czyli ostatniej fazy w rozwoju firmy rodzinnej, 
może być postrzegane jako miernik jej sukcesu oraz długoterminowego przetrwania. 
Przejście do tej fazy z fazy przetrwania jest procesem długotrwałym, często rozciągają-
cym się przez kilka pokoleń. Główne zasady skutecznego przejścia z fazy przetrwania 
do fazy instytucjonalnej są następujące: (1) członkowie rodziny powinni rozumieć pod-
stawowe wartości przedsiębiorstwa i być zaangażowani w zarządzanie nim, (2) człon-
kowie rodziny powinni rozumieć swoją podstawową przewagę konkurencyjną oraz 
warunki jej utrzymania, (3) członkowie rodziny powinni rozumieć krytyczną potrzebę 
budowania, utrzymywania i rozwijania swojej bazy kapitałowej, szczególnie kapitału 
emocjonalnego [por. Ayres 1998, ss. 92-93].

Z perspektywy trzykołowego modelu najważniejsze czynniki wpływające na suk-
ces i długoterminowe przetrwanie firmy rodzinnej to czynniki związane z prawidłową 
ewolucją każdego z jej systemów składowych. Szczególnie ważna w tych procesach jest 
odpowiednia reakcja i zachowanie w okresach zmiany stanów, czyli odpowiednie roz-
poznanie koniecznej zmiany i umiejętne nią zarządzanie. Osiągnięcie najwyższej fazy 
rozwoju firmy rodzinnej jest natomiast szczególnie uzależnione od rodziny oraz jej 
kapitału emocjonalnego. 

5. Sukces i długoterminowe przetrwanie firm rodzinnych z perspektywy modelu 
SFB 

Model SFB (Sustainability Family Business) składa się z dwóch podsystemów: rodziny 
oraz przedsiębiorstwa (rys. 3). Model opiera się na założeniu, że wzajemne oddziaływa-
nie pomiędzy tymi dwoma systemami jest zasadnicze dla zdolności firmy do utrzyma-
nia się na rynku, a zdolność firmy do przeżycia jest funkcją sukcesu przedsiębiorstwa 
oraz sukcesu rodziny. Oznacza to, że zależy od reakcji na zmiany tych dwóch systemów, 
gdyż zarówno rodzina jak i przedsiębiorstwo muszą odpowiadać na zewnętrzne zakłó-
cenia [por. Cater 2006, ss. 10-11]. 

Model SFB koncentruje się na tym, jak system rodziny i system przedsiębiorstwa 
wymieniają pomiędzy sobą zasoby, i to go odróżnia od podejścia RBV, skupiającego 
się tylko na zasobach rodziny wewnątrz przedsiębiorstwa. SFB jest kompatybilny ze 
spojrzeniem opartym na zasobach, ale jest od niego szerszy (uwzględnia na przykład 
wpływ członków rodziny nie pracujących już w firmie, ale oddziałujących jeszcze na 
osiągnięcia firmy i jej długoterminowe przetrwanie) [por. Brewton i in. 2010, s. 157]. 

Zgodnie z modelem SFB kapitał rodziny to całkowite zasoby członków rodziny, 
złożone z kapitału ludzkiego, społecznego i finansowego. Kapitał rodziny jest zakorze-
niony w silnych więzach rodzinnych i wyposaża firmę w zdolności adaptacyjne w cza-
sach zakłóceń. Kapitał przedsiębiorstwa natomiast składa się z kapitału ludzkiego, spo-
łecznego i finansowego posiadanego przez firmę [por. Stafford i in. 2010, s. 444]. 

Kapitał ludzki jest umiejscowiony w jednostkach i jest to czas, wiedza, doświadcze-
nie, umiejętności, zdolności, postawy i wartości członków rodziny i pracowników. Ka-
pitał społeczny natomiast ucieleśniony jest we wzajemnych relacjach i tworzą go dobre 
relacje (np. zaufanie, szacunek, miłość, altruizm) wśród członków rodziny, pracowni-
ków oraz pomiędzy rodzinami a ich firmami, pracownikami, społecznością oraz insty-
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tucjami w społeczeństwie. Kapitał fi nansowy złożony jest z fi nansowych i fi zycznych 
aktywów posiadanych przez członków rodziny lub fi rmę. Sam kapitał fi nansowy nie 
jest wystarczający dla przetrwania i sukcesu fi rmy rodzinnej, musi istnieć także wysoki 
kapitał ludzki lub społeczny [por. Stafford i in. 2010, s. 444]. 
Rys. 3 Model SFB (Sustainability Family Business)

Źrodło: [Stafford i in. 2010, s. 443]

Struktury rodziny i fi rmy wpływają na wyniki zasobów. Firmy w różnych gałęziach 
przemysłu posiadają odmienne struktury. Role i zasady rodzinne obejmują wartości 
i normy rodziny i wiążą się ze wzajemnym powiązaniem członków rodziny oraz sposo-
bem przydzielania im ról i określania tego, kto i w jaki sposób uczestniczy w prowadze-
niu, zarządzaniu i dystrybuowaniu rodzinnych zasobów.

Systemy przedsiębiorstwa i rodziny rywalizują o czas, energię i zasoby fi nansowe in-
dywidualnych członków rodziny oraz rodziny jako całości. Zawsze w fi rmie rodzinnej 
istnieją pewne napięcia otaczające rywalizację o te zasoby w oparciu o potrzeby i zapo-
trzebowanie któregoś z tych systemów w danym momencie czasu [por. Olson 2003, 
s. 647]. Dostępność zasobów jest ograniczona, dlatego model SFB uwzględnia także 
ograniczenia, które wprowadzają limity na zasoby i kombinacje dostępnych zasobów. 
Zarówno system rodziny jak i system przedsiębiorstwa narażone są na różnego rodzaju 
zakłócenia, które wywołują zmiany w ich normalnym działaniu. Model SFB umieszcza 
fi rmę rodzinną w kontekście jej społeczności, a jej sukces zależy od tego, czy fi rma jest 
zarządzana w harmonii z kulturą lokalnej społeczności [por. Brewton i in. 2010, ss. 
156-157].

Osiągnięcia systemu przedsiębiorstwa najczęściej wyrażane są poprzez wyniki fi -
nansowe, natomiast systemu rodziny poprzez miary obiektywne (np. dochody rodziny) 
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i subiektywne (np. integralność rodziny, satysfakcję z jakości życia, sukces w osiąganiu 
najważniejszych celów rodziny). Procesy przekształcają nakłady w osiągnięcia w krót-
kim okresie i w zrównoważony rozwój w długim okresie czasu. Podczas okresów sta-
bilności realizowane procesy są odmienne od tych, które zachodzą w okresach zmian, 
czyli reakcji na zakłócenia (to rozpoznanie stanowi unikalną cechę modelu SFB). Pod-
czas okresów stabilności procesy mogą być określone jako rutynowe lub standardowe 
procedury działania. W okresach zmian konieczne jest stosowanie procesów dostoso-
wawczych [por. Olson i in. 2003, ss. 644, 646]. 

Krótkoterminowa zdolność do życia firmy rodzinnej jest funkcją osiągnięć przed-
siębiorstwa i osiągnięć rodziny. Długoterminowe przetrwanie firmy zależy głównie od 
jej zdolności do reakcji na zakłócenia, czyli adaptacji polegającej na przeprojektowaniu 
procesów oraz wymianie zasobów pomiędzy systemem przedsiębiorstwa i systemem 
rodziny [por. Brewton i in. 2010, s. 155]. Zdolności adaptacyjne zależą od zdolności 
odpornościowych, tworzonych w okresach stabilności w systemie przedsiębiorstwa 
i systemie rodziny [por. Olson 2003, s. 644]. Rodzina właścicieli może akumulować 
indywidualne i wspólne zasoby rodziny, takie jak osobiste kwalifikacje i integralność, 
które także zmniejszają konsekwencje zakłóceń. 

Odporność firmy związana jest z procesem podejmowania decyzji i koordynowania 
działań i w dużym stopniu jest pod wpływem trzech procesów [por. Brewton i in. 2010, 
s. 157]:

Integralności funkcjonalnej rodziny, która posiada pięć komponentów: adaptację, 
partnerstwo, rozwój, uczucia i rozwiązywanie problemów. Jeśli integralność funk-
cjonalna rodziny jest wysoka, wtedy występuje zaufanie, kreatywność i otwartość, 
dające w rezultacie wyższą reakcyjność i odporność wśród członków rodziny. 
Integralności strukturalnej rodziny, czyli zgodności w podejmowaniu decyzji i ko-
ordynacji działań pomiędzy rodziną a firmą. Jest ona związana ze stopniem, do któ-
rego różne aspekty firmy są zharmonizowane z relacjami wśród członków rodziny 
oraz wiedzą rodziny jako całości. Brak zgodności zmniejsza kooperację, efektyw-
ność oraz odporność rodziny i firmy. 
Wzorców reakcji rodziny na zakłócenia, czyli zmian robionych w jednym systemie 
w celu zaspokojenia potrzeb i rozwiązania problemów drugiego systemu. Posiada-
nie wzorców strategii korygujących zwiększa szybkość reakcji, a same wzorce mogą 
być dużo ważniejsze dla przetrwania firmy niż dostępność kapitału finansowego. 
Zgodnie z modelem SFB sukces i długowieczność firmy rodzinnej zależy przede 

wszystkim od dobrych relacji i zgody w rodzinie oraz reakcji rodziny i firmy na zakłó-
cenia. Zależy zatem głównie od odporności firmy rodzinnej, która może być budowana 
w społeczności, przedsiębiorstwie oraz rodzinie. Najważniejsza jest jednak zdolność 
rodziny do przetrwania, gdyż jeśli ona jest wysoka, to w sytuacji silnych zakłóceń, zgro-
madzone zaufanie i kreatywność w rozwiązywaniu problemów umożliwia łatwiejsze 
i szybsze podejmowanie decyzji i adaptację do nowej sytuacji. Odporność rodziny i re-
agowanie na zakłócenia jest „sercem” modelu SFB. 

–

–

–
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6. Grupy czynników wpływających na sukces i długoterminowe przetrwanie firm 
rodzinnych

Na sukces i długowieczność firm rodzinnych oddziałuje szereg istotnych czynników, 
klasyfikowanych w literaturze na różne kategorie. Nurt badań w zakresie przedsiębior-
czości firm rodzinnych jako główne typy czynników w analizowanym obszarze wyróż-
nia czynniki związane z: (1) przedsiębiorczością rodziny, (2) typem własności oraz (3) 
systemem przedsiębiorstwa [por. Kellermanns 2008, s. 406]. Podejście opierające się na 
wpływie rodziny wyróżnia natomiast cztery grupy czynników, które są związane z: (1) 
gałęzią przemysłu, (2) uczestnictwem właścicieli w zarządzaniu, (3) jakością zarządza-
nia przedsiębiorstwem oraz (4) charakterystyką firmy [por. Dyer 2006, s. 254]. 

Analizując czynniki sukcesu i długowieczności firm rodzinnych z perspektywy za-
chodzących w nich procesów, do najbardziej istotnych czynników zalicza się czynniki 
związane z: (1) sukcesją, dziedziczeniem i przechodzeniem na emerytury, (2) strategicz-
nym myśleniem i innowacjami, (3) profesjonalnym zarządzaniem, (4) udziałem rodziny 
w zarządzaniu firmą, (5) transferem wiedzy w firmie, (6) systemem zarządzania firmą, 
(7) zarządzaniem konfliktem oraz (8) oddzieleniem majątku rodziny od majątku firmy 
[por. Kao 2009, s. 56].

Badanie czynników oddziałujących na sukces i długowieczność firm rodzinnych 
jest procesem złożonym z powodu wielowymiarowości czynników, braku jednoznacz-
nej definicji firmy rodzinnej, braku jednoznacznych miar sukcesu oraz wpływu otocze-
nia. Oddziaływanie otoczenia wywołuje dodatkowe problemy metodologiczne w bada-
niu długowieczności, a mianowicie konieczność badań w kontekście dynamiki zmian 
elementów makrootoczenia firmy (jej nieuwzględnienie mogłyby w znacznym stopniu 
zafałszować wyniki) [por. Astrachan 2010, s. 7].

Badania wykazują, że główny wpływ na zdolność do długoterminowego przetrwa-
nia firm rodzinnych ma profesjonalizm zarządzania, wyraźnie określone wartości mo-
ralne, spójność i pragnienie przetrwania rodziny oraz zdolności adaptacyjne w odnie-
sieniu do zmian wewnętrznych i w otoczeniu [por. Astrachan 2010, s. 7]. Według opinii 
12 długowiecznych firm rodzinnych, główne zasady i praktyki sprzyjające długowiecz-
ności to przede wszystkim koncentracja na produkcie zaspokajającym podstawowe po-
trzeby ludzkie, pionierstwo, uwzględnianie roli kobiet w rodzinie i przedsiębiorstwie, 
stosowanie adopcji jako środka do podtrzymywania własności rodziny, uwzględnianie 
na pierwszym miejscu przedsiębiorstwa a nie rodziny, społeczna odpowiedzialność, 
umiejętne rozwiązywanie konfliktów, formułowanie planów na piśmie oraz efektywny 
system zarządzania.

Krytycznymi czynnikami dla zarządzania firmą rodzinną w długim okresie czasu są 
spójne wartości rodzinne oraz synteza pomiędzy nimi a wartościami przedsiębiorstwa. 
Bardzo istotne jest także wsparcie rodziny i jej udział w zarządzaniu firmą, gdyż jej 
zdolność do przetrwania zwiększa się, jeśli członkowie rodziny pomagają w przedsię-
biorstwie oraz dostarczają emocjonalnego wsparcia właścicielowi [por. Stafford i in. 
2010, s. 446]. 

Rodziny które są najbardziej zaangażowane dla kontynuacji firmy rodzinnej posia-
dają trzy cechy charakterystyczne: (1) wiarę właścicieli, że przedsiębiorstwo pomaga 
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spełnić misję rodziny, (2) postrzegają wartości wyrażane przez przedsiębiorstwo jako 
źródło rodzinnej dumy, oraz (3) wierzą, że uczestniczą w społeczeństwie w znaczący 
sposób. Wiele fi rm rodzinnych eksponuje altruistyczne zachowanie, a motywacje fi nan-
sowe często nie są najważniejszym powodem podejmowania decyzji. Odnaleźć można 
fi rmy kontynuujące działalność pomimo złych wyników fi nansowych, które „trwają” 
wskutek postrzeganych możliwości osobistych, poprzednich sukcesów organizacji, po-
strzeganej wspólnej skuteczności, świadomości tożsamości fi rmy, konserwatyzmu fi -
nansowego oraz wrażliwości na otaczający świat [por. Astrachan 2010, s. 7].

W pierwszych latach działania fi rmy, nieformalna natura relacji rodzinnych opar-
tych na zaufaniu przenoszona jest do fi rmy, służąc rozwijaniu się zaangażowania i po-
czucia identyfi kacji z celami przedsiębiorstwa. Zaufanie niestety często psuje się, gdy 
fi rma rozwija się [por. Sundaramurthy 2008, s. 89]. Dodatkowo, skłonność do kon-
fl iktów zwiększa się wykładniczo wraz z wiekiem i rozwojem przedsiębiorstwa, a tym 
samym ze zwiększoną liczbą członków rodziny [por. Alderson 2009, s. 36]. W ten spo-
sób wiek i stan rozwoju przedsiębiorstwa również mogą oddziaływać na osiągnięcie 
sukcesu i długoterminowe przetrwanie fi rm rodzinnych. 

W niniejszym referacie analizie poddano czynniki sukcesu i długoterminowego 
przetrwania fi rmy rodzinnej z perspektywy spojrzenia opartego na zasobach, trzyko-
łowego modelu fi rmy rodzinnej oraz modelu SFB. Perspektywy te nie wykluczają się 
wzajemnie, lecz wręcz przeciwnie, w wysokim stopniu się uzupełniają, stanowiąc pod-
stawę do zaproponowania modelu czynników wpływających na sukces i długotermino-
we przetrwanie fi rmy rodzinnej (rys. 4). Zgodnie z tym modelem, sukces i długowiecz-
ność fi rmy rodzinnej ma swoje źródło w identyfi kacji i rozwijaniu zasobów unikalnych 
dla fi rmy rodzinnej, prawidłowej i zaplanowanej ewolucji systemu własności, rodziny 
i przedsiębiorstwa, tworzeniu dużej odporności rodziny i fi rmy oraz projektowaniu 
efektywnych wzorców reakcji na zakłócenia (wewnętrzne i zewnętrzne). 

Rys. 4 Model czynników wpływających na sukces i długoterminowe przetrwanie fi rmy 
rodzinnejrodzinnej

Źródło: opracowanie własne.

Sukces i żywotność fi rmy rodzinnej wiąże się ze zbiorem indywidualnych i rodzin-
nych zasobów, które chronią fi rmę rodzinną przed zakłóceniami i są charakteryzowane 
przez indywidualną i kolektywną kreatywność w rozwiązywaniu problemów. Kamie-
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niem węgielnym żywotności firmy jest wiara rodziny w swoją zdolność jako grupy do 
tworzenia rozwiązań i nowych zasobów w trudnych sytuacjach. Koncepcja ta nazywa-
na jest także zarządzaniem rodziną, a dobre praktyki zarządzania rodziną wzmacniają 
zdolność rodziny do identyfikowania, akceptowania i rozwiązywania problemów [por. 
Brewton i in. 2010, s. 156]. Sekretem sukcesu i długoterminowego przetrwania firm 
rodzinnych jest zatem zgodna współpraca, gdyż interes rodzinny to przede wszystkim 
stawianie znaku równości między zyskiem a wartościami.

7. Zakończenie

Relacja pomiędzy firmą a rodziną tworzy specyficzną kulturę i filozofię przedsię-
biorczości oraz procesy biznesowe, które są unikalne dla firm rodzinnych. Zdolność 
firmy do osiągnięcia sukcesu i długoterminowego przetrwania jest funkcją sukcesu 
przedsiębiorstwa oraz sukcesu rodziny. Przedsiębiorstwo musi przetrwać, aby odnieść 
sukces, lecz przetrwanie i sukces firmy to odrębne komponenty działania. 

Firmy rodzinne posiadają pewne wady i zalety, które odzwierciedlają ich unikal-
ną charakterystykę. Sukces i długoterminowe przetrwanie firmy rodzinnej wymaga 
maksymalnego wykorzystywania zalet, gdyż te są niemożliwe do skopiowania przez 
ich nierodzinnych odpowiedników. Konieczne jest także opracowanie odpowiednich 
strategii ewolucji systemu rodziny, własności i przedsiębiorstwa oraz wytworzenie du-
żej odporności na zakłócenia, która w dużym stopniu jest pod wpływem integralności 
funkcjonalnej i strukturalnej rodziny oraz wzorców reakcji rodziny na zakłócenia. Bez 
względu na to z jakiej perspektywy rozpatrywane są czynniki wpływające na sukces 
i długowieczność firm rodzinnych, to zawsze rodzina oraz jej wiara w swoją zdolność 
jako grupy do tworzenia rozwiązań i nowych zasobów w trudnych sytuacjach jest pod-
łożem i sercem sukcesu i długowieczności. Krytyczne czynniki natomiast to spójne 
wartości rodzinne i synteza pomiędzy nimi i wartościami przedsiębiorstwa, utrzymanie 
zaufania i silnych więzi rodzinnych oraz wartości i postawy rodziny, które tworzą kul-
turę organizacyjną firmy i w ten sposób wpływają na bezpośrednie interakcje wewnątrz 
firmy oraz firmy ze społecznością.

Po upadku firmy Kongo Gumi miano najstarszej firmy rodzinnej zyskał utworzony 
w 718 roku japoński hotel Houshi Onsen, zarządzany obecnie przez 46. pokolenie wła-
ścicieli. Na liście 100 najstarszych firm rodzinnych przeważają firmy włoskie i japoń-
skie, co niewątpliwie w dużym stopniu wynika z silnej kultury rodzinnej zakorzenionej 
w tych krajach. Na liście tej brakuje jednak firm polskich - zabory, wojny, komunizm 
często wymuszały zamykanie firm lub też ich konfiskatę wskutek sankcji karnych lub 
polityki upaństwawiania gospodarki. Obecnie polskie firmy rodzinne to firmy powsta-
łe głównie po 1989 roku, należy mieć zatem nadzieję, że tradycja rodzinnej działalności 
gospodarczej zaczyna się zatem w naszym kraju tworzyć. 
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Rola kultury organizacji w kształtowaniu strategii  

przedsiębiorstwa rodzinnego

Abstract
Turbulent changes in the surroundings of the organization determine organizational behavior. Howe-
ver, if the family enterprises is the case, adaptation to such changes, becomes half-part proper way of 
conduct which enable the company to survive on the competitive market. Values confessed by family 
members, the principles, the special Decalogue of rights could be a substantial part of the strategy of 
family enterprise. Family values, ethos and organizational beliefs become the basis on which it is possi-
ble to establish positive relationships among co-workers. The multidimensional context of the family 
enterprise is recognized as a special socio-economical phenomenon and talked over, because of that, 
family firm is consisted of both of two different worlds: economic relations and family connections. 
Notional review referred to comprehended wide organizational culture and her functions in family 
enterprises was executed. Organizational culture was reviewed with special focus on the integration, 
self-identification and communication aspects. To sum up, the way of family relations and connections 
influences the choice the strategy, was discusses. which should take into account. Strategy should pre-
serve the special family values thanks to which the family enterprise will still deserve on such a name.

Wstęp

Dzisiejszą rzeczywistość gospodarczą charakteryzują permanentne zmiany. Otocze-
nie organizacji jest zmienne, nieciągłe i turbulentne. Wpływa ono w sposób istotny na 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego wewnętrzny system wartości wypracowywany 
w drodze ciągłej batalii o utrzymanie pozycji konkurencyjnej. Czynniki egzogeniczne, 
nie ma co do tego żadnych wątpliwości, w niebagatelny sposób wpływają na funkcjo-
nowanie i rozwój organizacji gospodarczych. Możliwość osiągnięcia sukcesu na konku-
rencyjnych rynkach globalnego świata jest uwarunkowana przez sposób dostosowania 
organizacji do takich zmian, które muszą być uwzględniane w projektowanej strategii. 
Stosowane dotychczas z powodzeniem konwencjonalne strategie, które przez lata były 
kanonem działań zarządczych w coraz bardziej widoczny sposób odstają od nowej rze-
czywistości organizacyjnej [Nowodziński 2010, s. 219-220].

Przywołanie terminu „era turbulencji” implikuje przesunięcie istoty rozważań 
w kierunku otoczenia zewnętrznego organizacji. W przypadku przedsiębiorstw rodzin-
nych (a te będą przedmiotem niniejszego dyskursu), takie podejście może prowadzić 
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do niezbyt trafnej oceny potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa. W wyniku przy-
jęcia takiego schematu myślowego (intencji strategicznej) – kreowany plan strategicz-
ny, a w konsekwencji strategia, może być nieadekwatna do rzeczywistych możliwości 
przedsiębiorstwa. Celem niniejszych dociekań jest chęć rozważenia, czy w przypadku 
„typowych” firm rodzinnych (o ile jest możliwa taka klasyfikacja) – ich atutów powin-
no się szukać wewnątrz organizacji i czy rzeczywiście to czynniki endogeniczne są ich 
siłą. Teza niniejszej pracy zakłada, że atutami przedsiębiorstwa rodzinnego będą czyn-
niki wynikające z potencjału wewnętrznych tradycyjnych zasobów i możliwości danej 
organizacji w zakresie właściwej interakcji z interesariuszami zewnętrznymi.

Fundamentalny dylemat dotyczący rozwoju organizacji to niestałość otoczenia ze-
wnętrznego na które składa się antynomia możliwości prognozowania i zmienności, 
brak możliwości antycypacji zjawisk, które mają charakter często naturę zmiennych 
jakościowych. Narracyjność wiedzy o zarządzaniu nie daje gotowych recept na odnie-
sienie sukcesu na burzliwym i konkurencyjnym rynku. Osiągniecie przez przedsiębior-
stwo równowagi (continuum) z otoczeniem jest warunkiem koniecznym, ale oczywiście 
niewystarczającym aby osiągnąć cele zawarte w funkcji zarządzania [Chodzyński 2002, 
s. 10]. Uwzględniając ten fakt, dopasowanie przedsiębiorstwa do warunków otocze-
nia zewnętrznego, elastyczne reagowanie na sygnały rynkowe staje się tylko po części 
adekwatnym sposobem na przetrwanie. Warto analizować specyficzny kontekst przed-
siębiorstw rodzinnych, szukać „tworzywa” intencji strategicznej w tradycji, sile gene-
racji, pokoleniowej determinacji i motywacji, wyznawanych wspólnych wartościach, 
swoistym wewnętrznym, niepisanym „kodzie firmowo-rodzinnym” – takie podejście 
może stać się receptą na sukces rynkowy, nie tylko w skali jednopokoleniowej. Pozwo-
li przetrwać kryzysy rynkowe, hiperkonkurencyjne burze. Przedsiębiorstwa rodzinne 
(rodziny) które szanują wartości społeczne, lokalne tradycje i przyzwyczajenia z pew-
nością przyciągną lojalnego klienta.

Jak pisze J. Santorski „ firmy są jak rodziny – nawet jeśli nie są firmami rodzinnymi. 
Istotną rolę odgrywają w nich wspólne interesy i więzi między ludźmi. Z badań nad ro-
dzinami wynika, że kilkanaście procent stanowią te oparte na miłości i wsparciu, któ-
re są w stanie przetrwać wyzwania losu. I bardzo podobnie jest z firmami” [Santorski 
2010, s. 223]. Warto podkreślić fakt, że to właśnie przedsiębiorstwa rodzinne są opoką 
dla podstawowych, tradycyjnych wartości, to firmy rodzinne pielęgnują i wzmacniają 
duch przedsiębiorczości w dzisiejszych postindustrialnych społeczeństwach. Istotny 
jest również wpływ kultury na podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie (problemy 
decyzyjne można rozwiązywać w różny sposób). Jest to uwarunkowane poprzez rozwi-
janiu umiejętności potrzebnych w danym środowisku kulturowym. Elementy kultury 
z którymi zarządzający mają do czynienia w toku swojej kariery zawodowej, warunkują 
powstanie określonego aparatu pojęciowego, który jest pomocny w trakcie całego pro-
cesu decyzyjnego.

Przedsiębiorczość rodzinna. Podstawy teoretyczne

Człowiek od zarania dziejów prowadzi społeczny tryb życia. Na poziomie zwierzęcym 
jest to życie stadne, na szczeblu ludzkim – świadome współżycie społeczne. Potrze-
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ba bycia z ludźmi jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. Każdy człowiek od 
dzieciństwa żyje wśród ludzi i cała jego działalność jest uwarunkowana społecznie. 
Oczywiście ludzie różnią się między sobą zachowaniem uwarunkowanym różnicami 
ich osobowości. Obiektywne sytuacje czy też status organizacyjny wiążą ludzi, odci-
skają piętno na danej grupie, jednocześnie ulegając zmianom poprzez funkcjonowa-
nie w danej organizacji. Sytuacja organizacyjna (nie tylko w przypadku przedsiębior-
stwa rodzinnego) wpływa na postawy, rozumiane tutaj jako pozytywne lub negatywne 
ustosunkowanie się pracownika do pewnych zachowań lub poglądów, pracowników 
tworzących daną organizację. Tak pojmowana sytuacja (kultura) organizacyjna może 
wzmacniać określone (pożądane) postawy, ale także hamować zachowania, które nie 
są akceptowane.

Rodzina to podstawowa grupa społeczna spełniająca fundamentalne funkcje: pro-
kreacji, socjalizacji, utrzymywania ciągłości kulturowej społeczeństwa, prowadzenie 
gospodarstwa domowego, organizowanie życia swoich członków i działanie w charak-
terze jednostki produkcyjnej [Encyklopedia PWN 1976, s. 45]. Z kolei rodzina w kon-
tekście prawa pomocy społecznej nie musi być wyłącznie oparta na więzach pokre-
wieństwa, niebagatelne jest również kreowanie swego rodzaju wspólnoty. „Za rodzinę 
uznaje się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, 
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. W tym ujęciu rodziną jest także związek kon-
kubencki. […] uznanie za rodzinę wymaga udowodnienia faktu nie tylko wspólnego 
zamieszkiwania, ale również gospodarowania” [Sierpowska 2007, s. 54]. Ta definicja 
jest zbieżna z podejściem deskryptywnym do firmy rodzinnej.

Duch przedsiębiorczości wspierany przez wartości rodzinne może przynieść dosko-
nałe rezultaty w postaci sukcesu rynkowego. Wsparcie w postaci adekwatnej strategii 
rynkowej prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu istotnie zwiększa. Wspomniane 
wcześniej wspólne „rodzinne” wartości mogą stać się drogowskazem dla stworzenia 
specyficznego kształtu kontaktów interpersonalnych między pracownikami, który jed-
nocześnie umożliwią zachowanie pewnej autonomii pracownika, który funkcjonuje 
w obrębie wspólnoty organizacyjnej przedsiębiorstwa rodzinnego. W tym przypadku 
autonomia i wspólnota będą wartością na kanwie której rozwijać się będą dobre kon-
takty w obrębie organizacji. Pracownicy mają prawo do odrębnego i niepowtarzalnego 
kształtu własnej osoby oraz stanowienia o swoim losie. W obrębie przedsiębiorstwa od-
dają część tej autonomii na rzecz przyjaznej współpracy, pracownicy odnajdują i tworzą 
wspólne cele (zgodne z celami organizacji) oraz drogi prowadzące do realizacji tychże 
celów. Realizacja strategii organizacji nie dokonuje się kosztem utraty indywidualności 
innych pracowników. W przedsiębiorstwach rodzinnych szczególnie cenne są warto-
ści takie jak: autentyczność i otwartość, poszukiwanie i badanie, działanie dla dobra 
innych ludzi, zmniejszanie zagrożenia osobistego, rozwój osobisty i samourzeczywist-
nienie, przedsiębiorczość.

Przedsiębiorczość jest pojęciem wieloznacznym. W literaturze przedmiotu nie ma 
jednolitej definicji tego terminu. Przyjmuje się, że do literatury świata nauki termin ten 
wprowadził R. Cantillon [Cantillon 1755, s. 62]. Z kolei późniejszy badacz J.B. Say uży-
wa w swoich pracach terminu określającego przedsiębiorące jako entrepreneur, interpre-
towane przez tłumacza jego francuskiego dzieła na język angielski jako adventurer [Say 
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1821, s. 41] (awanturnik, poszukiwacz przygód [Stanisławski, Billip, Chociłowska 1988, 
s. 13]) od źródłosłowu adventure (przygoda, ryzykowane przedsięwzięcie, ale także spe-
kulacja [Stanisławski, Billip, Chociłowska 1988, s. 13]), w przypisie tłumacząc trudno-
ści w dosłownym tłumaczeniu francuskiego terminu (obecnie w krajach anglosaskich 
używa się oryginalnego pojęcia entrepreneur [Kienzler 2007, s. 197]– tłumaczony na ję-
zyk polski jako dzisiejszy przedsiębiorca. P. Drucker określa przedsiębiorczość jako go-
towość i zdolność podejmowania oraz rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski 
pojawiających się problemów oraz umiejętność adaptacji do zmian w otoczeniu, umie-
jętność wykorzystywania pojawiających się szans i okazji oraz elastycznego przystoso-
wywania się do zmieniających się warunków [Drucker 1992, s. 30-35]. Z kolei według 
R. W. Griffina przedsiębiorczość to proces organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz podejmowania związanego z nią ryzyka (osobista odpowiedzialność 
za sukces bądź porażkę przedsiębiorstwa). Wobec tego przedsiębiorcą jest osoba, która 
podejmuje działania objęte mianem przedsiębiorczości – organizuje i prowadzi dzia-
łalność gospodarczą oraz podejmuje ryzyko. Przedsiębiorczość oznacza uruchomie-
nie przedsięwzięcia gospodarczego i wykonywania aktywnej roli w jego zarządzaniu. 
Ważnym czynnikiem stanowiącym o powodzeniu przedsiębiorstwa jest usilna praca 
przedsiębiorcy, jego poświęcenie i zapał, podejmowanie ryzyka (w rozsądnych grani-
cach), wiara w swoje możliwości, umiejętność wyznaczania celów, talent innowacyjny 
oraz pragnienie niezależnej, nienormowanej pracy. Ważnym czynnikiem jest również 
szczęście [Griffin 2000, s. 730-736]. Według H. I. Ansoffa, przedsiębiorczość związana 
jest z zaprzestaniem kreowania przestarzałych produktów w celu kreowania nowych, 
identyfikacją nabywców tych produktów, określaniem sposobów uatrakcyjniania pro-
duktów dla potencjalnych nabywców oraz umacnianiem pozycji oferty przedsiębior-
stwa na rynku [Ansoff 1983, s. 33]. Przedsiębiorczość to wykorzystywanie określonych 
możliwości rynkowych w celu uzyskania korzyści, które nie zostały dostrzeżone przez 
innych oraz jak najlepsze wykorzystanie możliwości rynku i firmy [Berger 1994, s. 38].

Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce w przeważającej większości wyrosły na grun-
cie środowiska małych i średnich przedsiębiorstw. Wydaje się to oczywiste ponieważ 
dominująca liczba podmiotów gospodarczych to małe i średnie przedsiębiorstwa, a po-
czątek historii wszelkich organizacji gospodarczych, jest w dominującej ilości przypad-
ków, biznesem niewielkich rozmiarów. Dlatego ograniczona wielkość przedsiębiorstwa 
i cecha związana z byciem rodzinnym wpływa na zamierzenia strategiczne, strategie 
konkurowania oraz styl zarządzania. Kolejne lata po przemianach ustrojowych w Pol-
sce to niecodzienny boom narodzin „biznesów rodzinnych”. To lata rozkwitu przed-
siębiorczości, wzmożonej determinacji do „bycia na własnym”. Społeczeństwo polskie 
po latach trwania w ciasnym kaftanie gospodarki nakazowo-rozdzielczej w modelowy 
sposób zaabsorbowało system ekonomii rynkowej. Z godną podziwu wytrwałością 
niedawni pracownicy, a teraz pracodawcy (przedsiębiorcy) od lat budują zręby nowej 
rzeczywistości gospodarczej.

Próba zmierzenia się z nowym krajobrazem gospodarczym skutkuje możliwością 
wyzwolenia „organizacyjnej energii”, która jest miarą stopnia mobilizacji całego po-
tencjalnego wysiłku jej pracowników, tak aby spełnione zostały cele przed organiza-
cją postawione. Ta swoista energia organizacyjna jest szczególnie cenna w przypadku 
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przedsiębiorstw rodzinnych. Bierze się ona przede wszystkim z lojalności i oddania, 
z pozytywnych emocji, które powstają w wyniku interakcji międzyludzkich. Wartości 
rodzinne, wierzenia, priorytety przeradzają się w etos danego przedsiębiorstwa i stają 
się źródłem większości pozytywnych relacji między pracownikami [ Jones 2006, s. 169-
172]. W przedsiębiorstwie zachodzą interakcje pomiędzy ludźmi – właścicielem i pra-
cownikami, kierownictwem – układ tych stosunków wpływa w jednoznaczny sposób 
na gospodarowanie. Nastawienie pracowników wpływa na wyniki nie tylko poszcze-
gólnych jednostek, ale i całego przedsiębiorstwa [Lichtarski 2001, s. 19].

Wielowymiarowość kontekstów przedsiębiorstwa rodzinnego prowadzi do chaosu 
definicyjnego, próby definicji często opierają się na metodach deskryptywnych. Dlatego 
„biznes rodzinny” opatrzony zostaje przede wszystkim zbiorem cech przynależnych 
małym i średnim podmiotom gospodarczym. Jest to dążenie do suwerenności i nieza-
leżności, zachowanie ciągłości posiadania, układ stosunków własnościowych, powią-
zanie funkcji zarządczych z koligacjami rodzinnymi. To także kształtowanie obrazu ze-
wnętrznego przedsiębiorstwa rodzinnego przez system wartości charakterystyczny dla 
danej rodziny. Opierając się na obrazie oglądanym przez pryzmat nurtu opisowego, za 
przedsiębiorstwo rodzinne uznajemy takie, w którym niezależnie od wielkości i formy 
prawnej rodzina właścicieli odpowiada pośrednio lub bezpośrednio za decyzje zarząd-
cze. W tym samym nurcie postrzega się przedsiębiorstwo rodzinne jako zachowujące 
jedność sfery emocjonalnej (wartości) i racjonalnej (wymiar ekonomiczno-finansowy). 
Podejście zintegrowane interpretuje przedsiębiorstwo rodzinne za pomocą dwóch ele-
mentów (subsystemów) – przedsiębiorstwa i rodziny i ich wzajemnych współzależności 
[Safin 2007, s. 20-30].

Przedsiębiorstwo rodzinne jest uznawane za szczególne zjawisko społeczno-eko-
nomiczne. Rodzina jest korzystnym środowiskiem dla zachowań przedsiębiorczych. 
Przedsiębiorstwa rodzinne są podstawą stabilnego funkcjonowania wielu gospodarek, 
mają także znaczący wpływ na lokalne społeczności (są bardziej uświadomione spo-
łecznie). Klasyczna definicja firmy rodzinnej określa ją jako przedsiębiorstwo o do-
wolnej formie prawnej, którego kapitał w całości lub w decydującej części znajduje się 
w posiadaniu rodziny, przynajmniej jeden jej członek wywiera decydujący wpływ na 
kierownictwo lub sam sprawuje funkcję kierowniczą z zamiarem trwałego utrzymania 
przedsięwzięcia w rękach rodziny. Jest to przedsiębiorstwo, którego własność jest kon-
trolowana przez rodzinę. Aktualna definicja traktuje biznes rodzinny jako jednostkę, 
w której dwóch lub więcej członków rodziny dzieli pracę i własność [ Jeżak, Popczyk, 
Winnicka-Popczyk 2004, s. 15-19]. 

Model nowoczesnego przedsiębiorstwa zakłada, że powinno ono być nie tylko efek-
tywne ekonomicznie, ale również społecznie odpowiedzialne wobec interesariuszy 
i środowiska, w którym działa. Stanowi to podstawę długofalowego rozwoju współcze-
snych organizacji. Odniesienie do wymiarów konstytuujących społeczną odpowiedzial-
ność firmy można znaleźć w misji przedsiębiorstwa oraz w stosowanych procedurach 
i metodach zarządzania. Zarządzający uwzględniają w misji potrzeby pracowników 
oraz zasady etyczne (obok rynkowo zorientowanych wymiarów misji przedsiębiorstwa 
istotnym jej elementem są kwestie związane z pracownikami). Rośnie liczba przed-
siębiorstw promujących ideę społecznej odpowiedzialności. Najczęściej wymieniane 

Rola kultury organizacji w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa…



102

działania w tym zakresie to: udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów, działania 
proekologiczne, wspieranie rozwoju nauki, przeprowadzanie badań opinii pracowników 
(dotyczących satysfakcji z pracy, klimatu i kultury organizacyjna, ich samorealizacji, zaan-
gażowania w pracę i jej warunki oraz możliwości rozwoju) [Pocztowski 2007, s. 303].

Wpływ kultury na postawy przedsiębiorcze jest o tyle istotny, że osoby przedsiębior-
cze są skłonne do samodzielnego poszukiwania informacji koniecznych doi właściwe-
go rozwiązania problemu decyzyjnego. Osoby pozbawione ducha przedsiębiorczości 
uzależniają podjęcie przez siebie decyzji od poglądów innych osób, zwłaszcza mających 
autorytet w danej społeczności. Kultura organizacji jest fundamentem, który pomaga 
unikać niepewności w czasie procesu decyzyjnego. Dzięki istnieniu kultury organizacji 
istnieją określone zwyczajowo (bądź w sposób sformalizowany) swego rodzaju pro-
cedury mające za zadanie zmniejszyć niepewność decyzyjną na podstawie reprezen-
tatywnych, historycznych zdarzeń. Brak osadzenia w kontekście kulturowym w danej 
organizacji skutkuje skłonnością do weryfikowania stawianych alternatywnych hipotez 
i wyboru określonego rozwiązania na podstawie aktualnego zasobu informacji.

Podsumowując, przedsiębiorstwo rodzinne łączy dwa sensu stricto odmienne światy: 
zasad ekonomicznych i więzi powinowactwa w relacjach pomiędzy członkami danej 
organizacji, które rządzą się odmiennymi zasadami. Przedsiębiorstwa rodzinne cha-
rakteryzują się dużym zróżnicowaniem, a tym samym nie jest możliwe traktowanie ich 
w sposób jednowymiarowy. Są one zależną relacją (korelacją) dwóch elementów skła-
dowych: biznesu i rodziny.

Kultura organizacyjna przedsiębiorstw rodzinnych

Kultura to jeden z najbardziej popularnych terminów w naukach społecznych. Ma silne 
zabarwienie wartościujące. Rozpatrując kulturę w najszerszej przestrzeni definicyjnej, 
można uznać ją za całościowy rezultat działań określonej zbiorowości. To zarówno, 
całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa, z którego korzystają 
kolejne generacje, to praktyki wyróżnionej zbiorowości, wierzenia jego członków, jak 
i przyjęte wzorce postępowania [Nowa Encyklopedia PWN 1997, s. 618]. Opierając 
się na przytoczonej definicji, - w kontekście organizacji – przyjąć można, że kultura to 
zespół wzorców postępowania podczas rozwiązywania problemów, które są charakte-
rystyczne dla danej zbiorowości. Zatem, kultura organizacyjna interpretowana w spo-
sób opisowy (niewartościujący) jest zbiorem norm i wartości, które wyznaczają sposób 
zachowania się członków danej organizacji. Przejawia się w zachowaniach i reakcjach 
jednostek i grup społecznych, w ich ocenach i postawach oraz sposobach rozwiązy-
wania problemów organizacji. Te zachowania, normy i wartości staja się „dekalogiem” 
organizacji, zbiorem zasad codziennego funkcjonowania. Są one drogowskazem dla 
pracowników tworzą filozofię przedsiębiorstwa, która jest źródłem jej tożsamości i wy-
różnienia [Krupski 1999, s. 331-333]. Kultura organizacyjna to zestaw wartości, które 
pomagają zrozumieć, za czym organizacja się opowiada, jak pracuje i jakie cechy uważa 
za ważne. Odgrywa istotną rolę w kształtowaniu zachowania pracowników – jest fun-
damentem wewnętrznego otoczenia przedsiębiorstwa. Kultura wykształca się i rozwija 
w długim okresie, kształtuje się poprzez wspólny sukces i doświadczenia załogi [Grif-
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fin 2000, s. 116-117]. Wspólna historia (w szczególności jeżeli poparta jest sukcesem 
ekonomicznym) jest ważnym elementem konstytuującym kulturę organizacji.

Pierwotnym źródłem kultury organizacyjnej są jej założyciele. To oni będą stanowić 
o pierwotnym (poniekąd atawistycznym) „genotypie” przedsiębiorstwa. Założyciele są 
odpowiedzialni za wdrożenie w życie oryginalnej wizji organizacji, tego czym organi-
zacja być powinna. Dobór pracowników w początkowym stadium rozwoju przedsię-
biorstwa to zadanie założycieli – przez co zatrudnienie znajdują te osoby, które pasują 
do specyficznej kultury i którzy przestrzegają norm w niej pasujących. Dobór jest na-
turalny, organizacja nagradza tych, którzy podtrzymują jej kulturę, karze tych pracow-
ników, którzy ją kwestionują [Robbins 1998, s. 409-410]. Założyciele przedsiębiorstw 
rodzinnych odtwarzając początki swoich firmy i swoje emocje przy zakładaniu biznesu 
jako pozytywne. Natomiast założyciele funkcjonujący w podmiotach nierodzinnych, 
opisują swoje doświadczenia z zakładaniem firmy jako stresujące, wyczerpujące, zabie-
rające bardzo wiele czasu, a nawet jako przerażające [Stanley 2010, s. 1086]. Warto za-
uważyć, że założyciele to zarazem przedsiębiorcy posiadający umiejętności wymagane 
do założenia firmy i jej szybkiego rozwoju, niekoniecznie potrafią zarządzać przedsię-
biorstwem rodzinnym w stabilny sposób konieczny do osiągnięcia sukcesu w długim 
okresie [Kansikas, Kuhmonen 2008, s. 283].

Rolą funkcji wewnętrznych kultury organizacyjnej jest stworzenie odpowiednie-
go systemu wartości, który będzie w stanie zapewnić odpowiedni poziom integracji, 
spójności i koordynacji pomiędzy elementami organizacji. Wewnętrzne funkcje kultury 
(integrujące, poznawczo-informacyjne, adaptacyjne, nadawania tożsamości i stymu-
lowania zmian) zapewniają utrzymanie firmy jako względnie spójnej całości poprzez 
realizację celów podporządkowanych pewnej wspólnej idei. Wewnętrzne funkcja kul-
tury organizacji zapewniają możliwość kreacji koherentnej tożsamości (zwłaszcza dla 
pracowników) i charakteru, „ducha” przedsiębiorstwa – to wartości, które są komuni-
kowane na zewnątrz organizacji [Machaczka 2005, s. 25-26]. Kultura organizacji wy-
znacza jej granice przez co jest swoistym wyróżnikiem na tle innych funkcjonujących 
podmiotów, ułatwia zaangażowanie członków organizacji w realizację wspólnego celu 
(ponad interesem własnym). Jest spoiwem i zbiorem norm, który określa jakie działa-
nia powinni podejmować pracownicy w konkretnych sytuacjach. Ważną funkcją jest 
rozpatrywanie kultury w kontekście mechanizmu kształtującego zachowania i postawy 
pracowników oraz kierowania nimi [Robbins 1998, s. 408]. Kolejna funkcja kultury 
organizacyjnej konstytuująca tożsamość organizacji, co jest bardzo istotne w przypad-
ku przedsiębiorstw rodzinnych, polega na tworzeniu wspólnego wizerunku organiza-
cji, który umożliwia wytworzenie klimatu poczucia wspólnoty. Może się to odbywać 
w sposób nieuświadomiony (i jest to najczęstszy przypadek w firmach rodzinnych), 
prowadząc do wspólnego sposobu widzenia idei organizacji, w których realizuje się 
wspólny interes [Zbiegień-Maciąg 1999, s. 36].

Opierając się na powyższych rozważaniach dotyczących kultury organizacji należy 
przeanalizować, czy kultura organizacyjna powinna podlegać ewolucyjnym zmianom, 
które będą odpowiedzią na różnorodne zmiany w otoczeniu współczesnego przedsię-
biorstwa, czy raczej pielęgnować wartości tradycyjne (konserwatywne), zachowując ist-
niejący porządek społeczno-gospodarczy.
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Zdaniem Ł. Sułkowskiego „podstawowe funkcje kultury organizacyjnej dotychczas 
były zazwyczaj postrzegane przez pryzmat stabilizacji stosunków społecznych w orga-
nizacji. Wynikało to z preferencji dla wizji organizacji nastawionych na redukowanie 
niepewności. Jednak w epoce postindustrialnej, którą cechuje gwałtowność zmian, te 
konserwatywne funkcje kultury tracą na znaczeniu na rzecz nowych – sprzyjających 
w warunkach niepewności. Kultura staje się katalizatorem i narzędziem zmian organi-
zacyjnych” [Sułkowski 2002, s. 62].

Z drugiej strony, kultura organizacyjna nabiera szczególnego znaczenia w proce-
sie wzajemnego dopasowywania się pracowników, w tym sensie istota przedsiębior-
stwa rodzinnego sprzyja kumulatywnej integracji opartej na wspólnie wyznawanych 
(rodzinnych) wartościach. Przedsiębiorstwo rodzinne nijako per se wprowadza swego 
rodzaju zespół wzorców, reguł i metod zarządzania różnorodnością kulturową w or-
ganizacji. Cele jakie stawiają sobie przedsiębiorstwa rodzinne są związane nie tylko 
z aspektem ekonomicznym, ale także z kontekstem moralno-etycznym (społecznym), 
który jest związany z przetrwaniem firmy na rynku, zachowanie niezależności, pozy-
tywnym wizerunkiem przedsiębiorstwa i rodziny w oczach lokalnej (nie tylko) społecz-
ności i innych grup interesariuszy.

Członkowie organizacji dążą do wzajemnego dopasowania pod względem prefero-
wanych wartości. Kultura organizacyjna łączy pracowników, zbieżność kultury orga-
nizacji z wartościami pracowników jest warunkiem efektywnej realizacji celów orga-
nizacyjnych. Kultura organizacyjna dostarcza także informacji na temat wartości oraz 
zachowań organizacyjnych (jakich należy unikać, a jakie są preferowane) [Żarczyńska-
Dobiesz 2008, ss. 103-104].

To ważny aspekt zważywszy, że dostrzeżenie różnic pomiędzy różnymi kulturami, 
ich akceptacja i poszanowanie jest niezbędne do efektywnego prowadzenia działalności 
gospodarczej. Odpowiednie wykorzystanie różnic kulturowych oraz umiejętne nimi 
zarządzanie zmniejsza dysonans kulturowy oraz prowadzi do zamierzonego uprzednio 
celu organizacyjnego [Furmańczyk 2010, s. 80]

Kultura organizacji wspiera proces komunikowanie się pomiędzy pracownikami. 
Komunikowanie się jest jedną z zasadniczych postaci interakcji. Jego istotę stanowi 
przekazywanie informacji dotyczących stanów rzeczy i zdarzeń w świecie otaczającym, 
czy też zdarzeń zachodzących między przedsiębiorstwem a otoczeniem. W przypadku 
funkcjonowania przedsiębiorstwa rodzinnego komunikacja ma charakter istotnie dwu-
kierunkowy. Zatem od spełnienia warunków optymalnego komunikowania się zależy 
w wielu aspektach funkcjonowanie w organizacji. Jeżeli grupa pracowników wykonuje 
zadanie, to wynik zależy od jednostek wchodzących w skład tej grupy – ich zdolności, 
umiejętności – także od rodzaju komunikacji.

Strategie wzmacniające system wartości przedsiębiorstwa rodzinnego

W życiu każdego człowieka szczególnie istotną rolę spełniają wartości, którymi kieruje 
się nie tylko w działaniu, ale także w ocenie własnego i cudzego postępowania. Istotne 
jest wyodrębnienie wspólnego zbioru wyobrażeń i przekonań na temat tego, co jest 
dobre i pożądane, a co złe i szkodliwe w zachowaniu pracowników. Takie wspólne wy-

Paweł Nowodziński  



105

obrażenie o idealnym i pożądanym stanie kontaktów międzyludzkich można nazwać 
wspólnymi wartościami. Wartość to podstawowa kategoria aksjologii – oznacza wszyst-
ko co cenne i warte (godne) pożądania. Na system wartości składają się zarówno zasady 
o charakterze moralnego obowiązku które obowiązują wobec rodziny, jak i prowadzo-
nego przedsiębiorstwa. Na system ten składa się [ Jeżak, Popczyk, Winnicka-Popczyk 
2004, s. 23-24]:

utrzymanie rodzinnego charakteru firmy i sukcesja na następne pokolenia,
lojalność, jedność, zaangażowanie, pracowitość, przywiązanie pracowników do firmy,
pielęgnowanie i kultywowanie tradycji rodzinnych,
konsekwencja, wiara i upór w dążeniu do wyznaczonego celu,
wierność wybranemu sektorowi działania,
identyfikacja drogi życiowej członków przedsiębiorstwa rodzinnego z pomyślnością 
ekonomiczną rozwijanego przedsięwzięcia,
rozwój przedsiębiorstwa o charakterze bardziej ewolucyjnym niż rewolucyjnym,
konsolidacja rodziny wokół przedsięwzięcia.
Czynniki wpływające na możliwość osiągnięcia sukcesu na konkurencyjnym rynku 

w kontekście wewnętrznych atutów przedsiębiorstwa rodzinnego to przede wszystkim 
te, które wynikają z zasobów ludzkich i kompetencji (fachowości) pracowników i spo-
łecznej atrakcyjności firmy. To one wynikają z jakości posiadanych zasobów oraz okre-
ślają atrakcyjność miejsca pracy ze względu na jego charakter i warunki tam panujące.

Organizacyjne strategie, struktury i stosowane technologie stają się do siebie co-
raz bardziej podobne. Nadal jednak występują różnice w zachowaniach pracowników 
działających w różnych kulturach, zatem kultura (także narodowa) staje się ważnym 
czynnikiem wyjaśniającym przynajmniej część zachowań w organizacjach. Badania G. 
Hofsteda potwierdziły duży wpływ kultury narodowej na wartości i postawy pracowni-
ków [Robbins 1998, s. 45, 51]. Negatywne skutki braku dostosowania kultury do zmie-
niających się warunków zewnętrznych to przede wszystkim: trudności we wdrażaniu 
nowych strategii działania (kultywowane dotychczas wartości mogą pozostawać z opo-
zycji do nowych trendów), pojawianie się konfliktów między różnymi (często antagoni-
stycznymi) grupami pracowników, trudności w komunikacji w zespole spowodowane 
różnymi perspektywami kulturowymi.

Polskie badania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP) nie wy-
kazały istotnych różnic między przedsiębiorczością rodzinną a pozostałymi firmami 
sektora MMSP pod względem cech strukturalnych (wielkość, liczby zatrudnionych, ob-
szaru działalności, plany inwestycyjne). Zróżnicowania wewnątrz badanego sektora są 
w większym stopniu związane z wielkością firmy (liczbą zatrudnionych) niż rodzinnym 
charakterem podmiotu. Wydaje się być to spowodowane wczesnym etapem rozwoju 
wolnego rynku w naszym kraju. Nie ujawniają się zatem specyficzne problemy przedsię-
biorczości rodzinnej (transfer generacyjny własności, sukcesja, zatrudnianie zewnętrz-
nych menedżerów, itp.). Różnice między przedsiębiorstwami rodzinnymi i nierodzin-
nymi dotyczą przede wszystkim sfery wartości i kultury organizacyjnej, nacechowanej 
przez różne - czasem pozytywne, czasem negatywne - konsekwencje rodzinności. Być 
może dlatego kultura i tożsamość przedsiębiorstwa nie zawsze znajdują odzwiercie-
dlenie w wizerunku. Wspólna praca z członkami rodziny wiąże się przede wszystkim 

–
–
–
–
–
–
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–
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z większym zaufaniem. Więzy krwi, podzielanie wspólnych wartości, współodpowie-
dzialność za nazwisko i markę firmy powodują, że założyciele firm przyjmują, że nie 
zostaną przez członków rodziny oszukani. Członkowie rodziny obsadzają kluczowe 
stanowiska i to oni są odpowiedzialni za podejmowanie decyzji o żywotnych intere-
sach firmy. Są również „samoistnie” zobligowani do efektywniejszej pracy, poświęcenia 
więcej niż inni pracownicy nie będący w kręgu rodziny. […] „Praca w firmie rodzinnej 
to nie etat, a sposób na życie” […] [ Jones 2006, s. 182]. Częste przebywanie ze sobą 
członków rodziny przekłada się na szybsze i skuteczniejsze podejmowanie decyzji. Bli-
skie relacje rodzinne pozwalają członkom rodziny w łatwiejszy sposób wyrażać swoje 
opinie, w szczególności te mniej pozytywne. Na charakterystyczną, rodzinną kulturę 
organizacji składa się przede wszystkim pozytywna (familijna) atmosfera pracy. Podej-
ście do pracownika spoza rodziny w firmie rodzinnej jest bardziej spersonalizowane 
niż w firmie nierodzinnej. Co istotne, firmy rodzinne wykazują większą elastyczność 
w stosunku do potrzeb swoich klientów (zamówienia niestandardowe, firmy niszowe). 
Elastyczność i adaptacyjność firm rodzinnych skutkuje mniejszą wrażliwością na okre-
sy dekoniunktury (dopasowują się do nowych warunków, redukują koszty, korzystają 
z możliwości finansowania „rodzinnego”) Przedsiębiorstwa rodzinne przenoszą war-
tości społeczne na grunt biznesowy, wykazują zwiększoną troskę i wrażliwość w sto-
sunku do rodziny, pracowników, społeczność lokalną - zarządzający pamiętają zarów-
no o tym, że odpowiadają nie tylko za swoich pracowników, ale pośrednio również za 
ich rodziny [Kowalewska 2009, s. 24-26].

Czy jednak zatrudnienie w przedsiębiorstwie rodzinnym ma wpływ na większą efek-
tywność działania niż praca w międzynarodowej (nierodzinnej) korporacji? Badacze 
tematu nie są w tej kwestii jednomyślni. Niektóre prace sugerują, że przedsiębiorstwa 
rodzinne działają w lepszy sposób niż duże korporacje. Wnioskując, że przedsiębior-
stwa rodzinne mają zdolność do generowania nadzwyczajnych impulsów motywacyj-
nych [Nicholson 2008, s. 75]. Z drugiej strony rozważają, dlaczego firmy rodzinne nie 
są dominującą formą gospodarowania skoro osiągają lepsze wyniki [McFarlin 2008, s. 
100-101].

Identyfikacja strategii która będzie korzystnie kształtowała kulturę organizacji 
a jednocześnie pielęgnowała wyznawane przez pracowników (rodzinę) wartości nie jest 
zadaniem łatwym. Jest to po części związane z charakterem prowadzonych działań 
strategicznych w przedsiębiorstwach rodzinnych. Przedsiębiorcy niechętnie dzielą się 
podejmowanymi rozstrzygnięciami w zakresie strategii konkurowania na rynku w oba-
wie przed utratą prywatności życia rodzinnego (dualizm relacji ekonomiczno-rodzin-
nych) i działaniami odwetowymi konkurencji. Interesy i wartości rodziny są wplecione 
w cele i zadania stojące przed przedsiębiorstwem. Relacje rodzinne wpływają na wy-
bór strategii i dominująca będzie tu optyka wpływu rodziny, aniżeli czystych warto-
ści ekonomicznych [Safin 2007, s. 176-189]. Skoro uznaje się klasyfikację – podział na 
przedsiębiorstwa rodzinne i „nierodzinne”, to oczywiste jest, że zarządzający powinni 
wybierać takie strategie, które będą umożliwiały kultywowanie wartości dzięki którym 
biznes rodzinny dalej na takie miano zasługuje.

Chaos w środowisku współczesnych organizacji, mnogość koncepcji strategicznych 
nie pomagają w podejmowaniu optymalnych decyzji strategicznych. Ciekawą propo-
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zycję dotyczącą wyborów strategicznych przedstawia K. Obłój analizując dominującą 
logikę firmy dotyczącą w pierwotnym zarysie powstawanie pewnego wzorca myślenia 
zarządzających, który staje się naturalnym filtrem informacji wykorzystywanych do 
podejmowania decyzji. Najwyższy szczebel zarządzania „dominująca koalicja” nadaje 
firmie kierunek rozwoju i podejmuje decyzje na poziomie strategicznym – posługu-
jąc się nabytymi historycznie schematami poznawczymi. Postrzeganie rzeczywistości 
jest jednak determinowane przez wcześniejsze doświadczenia związane z prowadzo-
ną działalnością. Oznacza to koncentrację zarządzających na wzorcach działań, które 
w przeszłości były źródłem sukcesu (zasada paradygmatu) [Obłój 2003, s.6-20].

Wynika z tego, że koncepcja dominującej logiki firmy sprawdza się w przypadku 
przedsiębiorstw rodzinnych, gdzie filtrem informacyjnym stosowanym do uwiarygod-
nienia podejmowanych decyzji jest system wartości rodzinnych respektowanych przez 
zarządzających (podejmujących decyzje).

Kwestia zmiany dominujące logiki jest istotna dla przedsiębiorstw, które muszą do-
konać transformacji swojej działalności (np. dywersyfikacji). Operacyjny aspekt domi-
nującej logiki jest kształtowany przez kluczowe, strategiczne wybory. Koncepcja stra-
tegicznych wyborów zakłada istnienie w firmie dominującej koalicji decydentów, ma 
ona możliwość i siłę, aby wywierać wpływ na strukturę i strategię organizacji w trakcie 
procesów ustalania jej celów. Determinizm działania w odróżnieniu od determinizmu 
otoczenia powoduje, że zarządzający mogą podejmować decyzję uwzględniając tylko 
i wyłącznie własny (rodzinny) system wartości. Duży wpływ ma zatem przyjęty dekalog 
postępowania (ideologia) [Obłój 2003, s. 26-32].

Z tego względu, […] „transformacja kultury organizacyjnej zawsze powinna służyć 
jako dopełnienie zamierzonej strategii” [Zając 2009, s. 109-116]. „Istotą profesjonali-
zmu codziennego działania w sferze biznesu i pracy, a także istoty kultury życia rodzin-
nego i relacji międzyludzkich jest realizacja własnych celów i zadań w sposób zgodny 
z powszechnie uznanymi zasadami” [Santorski 2010, s. 298].

Podsumowanie

Kanonem dobrej strategii staje się jej wewnętrzna i zewnętrzna spójność. Wybory stra-
tegiczne i ich realizacja powinny pozostawać w dodatnim sprzężeniu zwrotnym. Jak 
pisze K. Obłój,[…]„ wbrew powszechnej obiegowej opinii, wzmacnianej przez wiele 
książek i fałszywych proroków zarządzania, prawdziwa innowacyjność rzadko popłaca 
[…]. Opierając się na badaniach Markidesa i Geroskiego, którzy analizowali losy in-
nowatorów, przytacza prawdę mówiącą o tym, że „zarówno ludzie jaki i firmy, którzy 
kreują prawdziwie nowe rynki, niekoniecznie są tymi, którym udaje się je opanować. 
Jak wykazują badania, pionierom kreującym radykalnie nowe rynki prawie nigdy nie 
udaje się urosnąć i opanować tych rynków” [Obłój 2009, s. 6-7]. Dlatego umiarkowany 
konserwatyzm jakim charakteryzują się przedsiębiorstwa rodzinne kultywujące rodziny 
system wartości mają szansę na przetrwanie w obecnych, trudnych, kryzysowych i nie-
spokojnych czasach.

To zachowania jej członków, wspólnie wyznawane zasady i pewien ustanowiony 
(czasem przez kolejne generacje sukcesorów) kanon zachowań daje poczucie siły i wiary 
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w możliwość przezwyciężenia sytuacji kryzysowych. Szczególną rolę odgrywa kultura 
organizacyjna odpowiedzialna za kreowanie trwałego sytemu wartości, które będą dro-
gowskazem dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa rodzinnego.

Paradygmatem każdego organizmu gospodarczego, nie tylko przedsiębiorstw ro-
dzinnych jest jak najdłuższe pozostawanie w fazie stabilizacji, względnie stabilnego 
rozwoju. Przedsiębiorstwa rodzinne mają jednak jeszcze dodatkową arcyważne posłan-
nictwo – utrzymują i zapewniają pomyślność finansową (bezpieczeństwo) rodzinie, jej 
członkom, którzy znajdują tam zatrudnienie (w tym samym czasie i miejscu). Dlatego 
jeżeli firma rodzinna znika z rynku, to członkowie rodziny mają w dwójnasób utrud-
nione zadanie powrotu do stabilizacji w życiu prywatnym.

Podsumowując, strategie wspierająca kształtowanie wartości rodzinnych a w efekcie 
kulturę organizacji powinny uwzględniać czynniki społeczne, gospodarcze, środowi-
skowe i etyczne. Osiągnięcie stabilności prowadzenia biznesu rodzinnego, reputacji, 
przychylności i lojalności klienta to główne zadania stawiane przed strategią przedsię-
biorstw rodzinnych. Prosperity w erze turbulencji będzie zależało od nastawienia kul-
turowego w przedsiębiorstwach rodzinnych i będzie się opierało o wspólnie wyznawa-
ne wartości.
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Strategie rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych 

w perspektywie sukcesji

Abstract 
The vast majority of family enterprises in Poland are small and even micro-businesses. Restrictive so-
cio-economic policy has contributed to this, in the years after World War II, which mainly marked the 
end of operations for family companies. For these reasons scientific research of family enterprises is in 
the initial phase, in which notions are put in order, assuming the principles and criteria of their classifi-
cation, what is being postulated in this study. The success of a company is born slowly and owes much 
to strategy and not only to heavy work. In the case of family enterprises the condition for success is 
provision of an adequately long time perspective for action, permitting implementation of the adopted 
strategy. The issues of ensuring succession are significant here. Scientific research in this area is of 
particular importance because the European Union seeks increase in competitiveness of the economy 
just in small and medium companies by streaming assistance funds to small and medium enterprises. 
Experience of family firms should be more broadly used for creating an institutional support system not 
only for family enterprises in Poland, and this justifies the need for conducting broader research about 
this group of companies.

Definicja i geneza przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce

W polskiej terminologii badań przedsiębiorstw rodzinnych, często zamiennie stosuje 
się określenie „firmy rodzinne” i „przedsiębiorstwa rodzinne”. Powoduje to dodatkowe 
rozmycie i tak niezbyt precyzyjnie i „ostro” formułowanych definicji przedsiębiorstwa 
rodzinnego. Sytuację dodatkowo komplikuje to, że nauki z zakresu zarządzania są inter-
dyscyplinarne i badania naukowe obejmują różne sfery działalności przedsiębiorstwa. 
Pojęcia te najbardziej wnikliwie rozpatrywano na gruncie nauk prawnych. Kodeks 
handlowy wprowadzony Rozporządzeniem Prezydenta z dnia 27 czerwca 1934 roku 
[Dz.U.1934.57.502] wyraźnie je rozgraniczał i w zakresie definicji firmy1 obowiązuje do 
dzisiaj. Interpretacja tych pojęć od najwcześniejszego okresu po dzień dzisiejszy budzi 
w doktrynie prawa wiele kontrowersji [Norek E. 2008]. Słowo firma jest identyfiko-
wana z pojęciem przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorstwa w znaczeniu podmiotowym), 
wiąże się z dobrą lub złą sławą, reputacją przedsiębiorstwa lub osoby. W przypadku 
przedsiębiorstw rodzinnych, firma pod którą działało przedsiębiorstwo była często na-

1 Art. 26. § 1. Firma jest nazwą, pod którą kupiec rejestrowy prowadzi przedsiębiorstwo.
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zwiskiem jej założyciela jak to miało miejsce w przypadku Wedla czy Bliklego, lub też 
osoby dzięki której przedsiębiorstwo zyskało dobrą reputację – markę, jak to miało 
miejsce w przypadku znanej firmy „Mercedes”.2 Z art. 26 kodeksu handlowego wynika 
odmienne znaczenie tego terminu, co wcale nie oznacza, iż w języku prawniczym sy-
tuacja jest jednoznaczna. Firma jest nazwą, a więc rodzajem identyfikacji podmiotowej 
na podobieństwo nazwiska u osoby fizycznej czy nazwy wśród osób prawnych, pełniąc 
analogiczne do nich funkcje. [patrz - Kidyba A. w Frąckowiak J., Kruczalak K. (red.), 
(1999)]. Badając działalność przedsiębiorstwa w obrębie danej sfery zagadnień, zachodzi 
często konieczność „doprecyzowania” definicji przez uszczegółowienie cech charakte-
ryzujących przedsiębiorstwo rodzinne. Można posiłkować się tu definicjami zawartymi 
w różnego rodzaju aktach prawnych, pamiętając jednak przy tym, że definicje te two-
rzone są dla potrzeb systemu prawnego i nie zawsze odzwierciedlają sedno zagadnień 
dotyczących sfery przedsiębiorstw rodzinnych. Definicje zawarte w prawie jak i doktry-
nie prawnej mają znaczący wpływ na zachowanie się podmiotów przez to, że kształtują 
stosunki prawne w obszarze działalności gospodarczej jak również na gruncie prawa 
rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego czy podatkowego. Pojęcie „przedsiębiorstwo” 
nie jest definiowane w przepisach prawa zarówno krajowego jak i unijnego. W więk-
szości państw członkowskich Unii Europejskiej, częściej akcentuje się przedmiotowy 
charakter działalności gospodarczej, tzw. przemysłu, rzadziej zaś podkreśla się pod-
miotowy aspekt tego zagadnienia. [Kosikowski C. 2009]. W badaniu przedsiębiorstw 
rodzinnych większego znaczenia nabiera ten drugi przypadek. Zbyt szczegółowe defi-
nicje wszelkiego rodzaju pojęć są powodem trudności w porównywaniu i syntezie wy-
ników badań w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. 

W aspekcie ekonomicznym przedsiębiorstwo stanowi jedność, obejmującą swoim 
zakresem zasoby ludzkie oraz środki produkcji i dystrybucji dóbr w ramach o ustalonej 
organizacji, której celem jest uczestniczenie w rynkowej wymianie dóbr i usług [Stro-
iński R.T. (2003) s.270]. 

Przedsiębiorstwo rodzinne można zdefiniować jako takie, którego podstawowe 
zasoby ludzkie stanowi rodzina kształtująca bezpośrednio jego działalność.

Definicja ta jest na tyle uniwersalna, że można ją odnieść do przedsiębiorstw dzia-
łających w bardzo zróżnicowanych sferach aktywności, nie zawężając obszaru badań 
do jednej dziedziny nauki. W świetle powyższej definicji przedsiębiorstwem będą więc 
podmioty, które w systemie polskiego prawa nie są kwalifikowane do przedsiębiorstw, 
takie jak zakłady rzemieślnicze czy gospodarstwa rolne. Art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [Dz.U.2010 nr 220 poz. 1447] wymienia 
rodzaje działalności gospodarczej, które są wyłączone spod jej działania i do których 
nie stosuje się jej przepisów co sugerować może, że jednostki prowadzące tego rodzaju 

2 Nazwa Mercedes pochodziła od hiszpańsko brzmiącego imienia córki jednego z najbardziej wy-
magających klientów Daimlera, Emila Jellinka. Jellinek był cenionym w Europie przedsiębiorcą, który 
jako człowiek nowoczesny i zakochany w sporcie dzięki pieniądzom wyznaczał sobie do realizacji coraz 
to większe cele. Jednym z nich było posiadanie sportowego samochodu. – www. samochody.mojeauto.pl 
/ mercedes/historia_koncernu.
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działalność nie są przedsiębiorstwami. Są to interpretacje prawne, które w przypadku 
badań naukowych prowadzonych w zakresie nauk ekonomicznych, zarządzania czy też 
zagadnień dotyczących zarządzania strategicznego o których piszą specjaliści zajmują-
cy się działalnością przedsiębiorstw rodzinnych, nie mają większego znaczenia [patrz 
- Jeżak J., Popczyk w., Winnicka-Popczyk A., 2004, s. 207-307]. Poza tym jak stwierdza 
to Kosikowski - powody wyłączeń również nie są jednolite w samej doktrynie prawa, 
a nie konsekwentnie stosowane mogą prowadzić do paradoksów. „.Taka sytuacja pojawiła 
się w odniesieniu do posłów będących rolnikami, którym odmawiano pewnych świadczeń ze względu 
na potraktowanie ich aktywności zawodowej za działalność gospodarczą.” [szerzej patrz - Ko-
sikowski C. (2009)]. Niewątpliwie stanowi to przesłankę by gospodarstwa rolne były 
traktowane jak każda inna działalność gospodarcza. Przesłanki jakimi kieruje się często 
ustawodawca - nie tkwią w istocie ekonomicznej prowadzonej działalności, lecz osią-
ganiem celów prowadzonej polityki społeczno-gospodarczej, które nie zawsze muszą 
być zgodne z celami strategicznymi przedsiębiorstw. Dobitnym tego przykładem może 
być prowadzona w okresie powojennym polityka wobec prywatnych przedsiębiorców. 
W obecnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej bywa, że istnieją odrębne klasyfika-
cje podmiotów gospodarczych w prawie krajowym jak i w prawie europejskim. Zdarza 
się również, że niektórym podmiotom prowadzącym działalność nie odmawia się sta-
tusu przedsiębiorców choć nie zalicza się ich do przedsiębiorstw. Prawodawca polski 
normuje odrębnie warunki wykonywania działalności w zakresie wymienionym w art. 
3 cytowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wyłączenia zastosowa-
ne w tym artykule mogą zatem stanowić jedynie pewną formę odrębnego, z reguły 
uprzywilejowanego, traktowania wymienionych rodzajów działalności. [Kosikowski 
C. (2009)]. Uwzględniając konieczność zmniejszania deficytu finansów publicznych, 
można tu polemizować czy wyłączenia te wykorzystywane są w celu poprawy warun-
ków działania wymienionych przedsiębiorstw. Stosowane na gruncie doktryny prawnej 
definicje i kwalifikacje nie mogą mieć zatem bezpośredniego odniesienia do definiowa-
nia i klasyfikowania zagadnień dotyczących przedsiębiorstw w obrębie doktryny nauk 
o zarządzaniu. 

Klasyfikacja przedsiębiorstw rodzinnych

Przyjęcie powyższej definicji przedsiębiorstwa rodzinnego stwarza podstawy do 
wyodrębnienia obszarów i kryteriów klasyfikacji przedsiębiorstw rodzinnych. Przed-
siębiorstwa rodzinne można klasyfikować wg różnych aspektów życia społeczno-go-
spodarczego uwzględniając w każdej płaszczyźnie różne kryteria klasyfikacyjne:
1. Prawnej

1.1. osoby fizyczne
1.2. spółki prawa cywilnego
1.3. spółki prawa handlowego

2. Ekonomicznej
2.1. mikro 
2.2. małe 
2.3. średnie
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2.4. duże
3. Społecznej

3.1. jedno pokoleniowe
3.2. wielopokoleniowe

Powyższe płaszczyzny i kryteria klasyfikacyjne umożliwiają wnikliwą identyfikację 
przedsiębiorstwa w poszczególnych aspektach jego działania, ułatwić to może grun-
towną analizę i syntezę szerokiego spektrum badanych zjawisk. Dwie ostatnie płasz-
czyzny klasyfikacyjne nie budzą raczej większych kontrowersji, natomiast pierwsza 
z nich wywołuje nie tylko w doktrynie prawa wiele wątpliwości, mimo że to właśnie na 
tej płaszczyźnie najdłużej trwają dyskusje nad definicjami przedsiębiorstwa, przedsię-
biorcy czy firmy. 

Geneza polskich przedsiębiorstw rodzinnych

Badania przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce są prowadzone przez niewielu badaczy 
dopiero od kilku lat i znajdują się w początkowym stadium, patrz Mariański A. [Ma-
tejun M. (2010), s.32]. Wynika to przede wszystkim z uwarunkowań społeczno-ustro-
jowych jak i etapu rozwoju cywilizacyjnego danego kraju. Jak zauważa J. Zieleniewski 
„Z końcem XIX wieku przemysł, nawet w krajach najbardziej wówczas rozwiniętych, składał się 
jeszcze z fabryk przeważnie niezbyt wielkich. Wieloma z nich kierowali osobiście właściciele, często 
- założ yciele świetnie pamiętający rozwój zakładu, znający „na wylot” zarówno posiadane masz yny, 
jak i zatrudnionych pracowników.” [Zieleniewski J. (1981) s. 99]. Po drugiej wojnie światowej 
Polska znalazła się w strefie wpływów Związku Radzieckiego, który narzucił socjali-
styczny model gospodarki uspołecznionej. Dokonana wówczas ustawą z dnia 3 stycznia 
1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej 
[Dz.U. 1946 nr 3 poz.17], nacjonalizacja przemysłu położyła kres działalności przed-
siębiorstwom rodzinnym. Zarówno małym, które mogły być przejęte na podstawie art. 
3 ust.1 B3 jak i dużym, którego przykładem może być fabryka czekolady. E. Wedel 
– znacjonalizowana w 1949 r i przemianowana na firmę 22 Lipca. O znaczeniu marki 
Firmy E. Wedel świadczy to, że nawet w ówczesnym ustroju społeczno-gospodarczym, 
który zwalczał wszelkiego rodzaju własność prywatną, zmieniając nazwę zachowano 
równocześnie znany podpis Emila Wedla będący znakiem rozpoznawczym tego słyn-
nego przedsiębiorstwa rodzinnego. Przypadek ten potwierdza tezę, że rozwój przed-
siębiorstwa zarówno pod względem zatrudnienia jak i parametrów ekonomicznych jest 
efektem działań najczęściej kilku pokoleń. Okres uspołecznionej gospodarki socja-
listycznej, nie tylko ograniczył rozwój przedsiębiorstw rodzinnych, ale doprowadził 
do upadku wiele z nich. Był to skutek restrykcyjnej polityki podatkowej w pierwszych 
latach powojennych, reglamentacji surowców i materiałów a także maszyn i urządzeń 
niezbędnych dla ich prawidłowego funkcjonowania. Udało się przetrwać jedynie nie-
licznym, którzy często kosztem wielu wyrzeczeń pokonywali stawiane wówczas pry-
watnym przedsiębiorcom bariery prawno-ekonomiczne. Przykładem takiej firmy, która 
mimo braku możliwości rozwoju przetrwała, dzięki wytrwałości i przyjętej strategii 

3 Za odszkodowaniem przejmuje Państwo na własność: (...)Przedsiębiorstwa przemysłowe nie wy-
mienione pod A, jeżeli zdolne są zatrudnić przy produkcji na jedną zmianę więcej, niż 50 pracowników.
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działania jest znana firma cukiernicza A. Blikle. Dynamiczny rozwój tego przedsię-
biorstwa nastąpił po roku 1989 t.j. po okresie transformacji ustrojowej. W pierwszym 
przypadku t.j. fabryki czekolady można stwierdzić, że okres socjalistycznej gospodarki 
społecznej położył kres działalności przedsiębiorstwa rodzinnego Wedlów – po któ-
rym pozostała jedynie firma E. Wedel, natomiast rodzinie Blikle udało się zachować 
zarówno przedsiębiorstwo jak utrzymać markę firmy, dzięki czemu był możliwy jej dy-
namiczny rozwój w nowym ustroju społeczno gospodarczym po 1989 roku. Nie można 
jednak z tego ostatniego faktu wysnuć wniosku, iż system społeczno-gospodarczy jest 
warunkiem wystarczającym do rozwoju i sukcesu firm rodzinnych. Rozwój przedsię-
biorstwa rodzinnego zależy od przyjętej strategii oraz zarządzania działalnością ta-
kiego przedsiębiorstwa. K. Obłój, stwierdza, że sukces rodzi się powoli i jest zasługą 
również strategii, a nie tylko ciężkiej pracy. Prawdę powiedziawszy, ciężko pracować 
każdy potrafi; nie jest to ani sztuka, ani zasługa. Menedżerowie potrafili stworzyć takie 
strategie, które mimo wszelkich przeciwieństw i problemów zapewniły tym firmom 
rozwój i sukces [Obłój K. (1998), ss 22-23] tezę tę potwierdza dobitnie historia przed-
siębiorstwa rodzinnego – wielopokoleniowego A. Blikle. 

W początku lat dziewięćdziesiątych nastąpiły w Polsce głębokie zmiany w systemie 
funkcjonowania gospodarki, dotyczyły one w szczególności zmian w strukturze wła-
snościowej przedsiębiorstw. W konsekwencji czego powstawały przedsiębiorstwa o ma-
łym kapitale i zatrudniające niewielką ilość pracowników. W przypadku podejmowania 
działalności gospodarczej najczęściej były to przedsiębiorstwa rodzinne kwalifikowane 
obecnie jako mikroprzedsiębiorstwa. Zwiększenie znaczenia małych przedsiębiorstw 
szczególnie w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, wynika z automatyzacji i glo-
balizacja procesów produkcyjnych, które nie wymagają tak dużych jak kiedyś nakła-
dów siły roboczej Z tego też względu Unia Europejska właśnie w małych i średnich 
przedsiębiorstwach upatruje zwiększenia konkurencyjności gospodarek poszczegól-
nych krajów członkowskich, a tym samym zwiększenia znaczenia gospodarczego całej 
wspólnoty w zglobalizowanym świecie, czemu dała wyraz w art. 173 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej nakazując wprost wspieranie małych przedsiębiorstw. 
[Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dz.U.2004 nr 90 poz. 864/2]. Z tego 
też względu doświadczenia firm rodzinnych powinny być szerzej wykorzystywane do 
tworzenia instytucjonalnego systemu wsparcia nie tylko przedsiębiorstw rodzinnych 
w Polsce, ale również całego sektora małych przedsiębiorstw. Uzasadnia to potrzebę 
przeprowadzenia szerszych badań tego rodzaju przedsiębiorstw, by zidentyfikować za-
grożenia i bariery utrudniające ich rozwój.

Z przedstawionych wyżej przypadków wynika, że uwarunkowania społeczno-poli-
tyczne spowodowały, że w Polsce problematyka przedsiębiorstw rodzinnych odnosi się 
głównie do podmiotów działających w sektorach małych i średnich przedsiębiorstw. 
Podobnego zdania jest A. Mariański – patrz [Matejun M. (red.) (2010) s. 32]. Te same 
przyczyny spowodowały, że znakomitą większość polskich przedsiębiorstw rodzinnych 
można zakwalifikować w płaszczyźnie społecznej do przedsiębiorstw jednopokolenio-
wych. Chcąc w pełni wykorzystać ich możliwości trzeba zapewnić takim przedsiębior-
stwom możliwość działania w dłuższym okresie czasu co można uzyskać rozwiązując 
kwestie ich sukcesji.
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Kwestie sukcesji przedsiębiorstwa rodzinnego

Kwestie sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce należy rozpatrywać w propono-
wanych wcześniej płaszczyznach kwalifikacji tych przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia 
dla analizowanych zagadnień są uwarunkowania psychologiczne, które nie tylko można 
ale trzeba uwzględniać w obrębie poruszanych obszarów – co jest domeną psychologii 
ekonomicznej jak sformułował to Karl-Erik Waräneryd, „...głównym obszarem zaintereso-
wań psychologii ekonomicznej jest analiza zachowań ekonomicznych jednostek i gospodarstw domowych, 
jak również osób podejmujących decyz je w biznesie i w sektorze publicznym.” [Waräneryd K.E. 
Psychologia i ekonomia w Tyszka T. (red.) (2004), s. 27]. 

Opracowanie niniejsze ma charakter systematyzujący oraz interpretujący wyniki ba-
dań specjalistów zajmujących się problematyką przedsiębiorstw rodzinnych. Z tego też 
względu spojrzenie z perspektywy psychologii ekonomicznej szczególnie na zagadnie-
nia sukcesji w kontekście sukcesora i nestora pozwoli lepiej poznać i zrozumieć zacho-
wania i postawy zainteresowanych podmiotów. Z uwagi na bardzo szeroki wachlarz 
zagadnień związanych z kwestiami sukcesji i na ograniczenia wynikające z charakte-
ru niniejszego opracowania, ograniczę się jedynie do analizy motywacji ewentualnych 
podmiotów tego procesu. 

Sukcesję rozpatrywać trzeba jako proces a nie incydentalne zdarzenie. O incydencie 
można mówić wówczas gdy na skutek zdarzeń losowych, przykładowo - nagłej śmierci 
właściciela następuje przejęcie przedsiębiorstwa przez jego następców, którzy wcześniej 
nie byli przygotowywani do tej roli. W takim przypadku można mówić o spadkobiercy 
a nie o sukcesorze, choć w języku potocznym jak i doktrynie prawa sukcesor jest syno-
nimem spadkobiercy. 

Porównując wyniki badań w zakresie zainteresowania sukcesją sukcesorów i nesto-
rów, widać wyraźną rozbieżność w chęci dokonania tego procesu. Z badań przeprowa-
dzonych przez Ł. Sułkowskiego, B. Hausa i K. Safina w latach 2004-2005 wynika, że 
nestorzy przedsiębiorstw rodzinnych ukierunkowani są na przekazanie przedsiębior-
stwa potomstwu (72,5%). [patrz – Sułkowski Ł. (2005), s. 25-57]. Natomiast z badań 
przeprowadzonych w tym okresie przez Popczyk i Winnicka-Popczyk wynika, że w od-
wrotnej proporcji zainteresowani są sami ewentualni sukcesorzy rodzinni. Ponieważ 
aż 60% dzieci nie było zainteresowanych przejęciem przedsiębiorstwa rodziców, mimo 
pozytywnych z ich strony opinii na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa rodzinne-
go [Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2005)]. 

Wyjaśnienie tych rozbieżności możliwe jest na gruncie psychologii ekonomicznej, 
badającej zachowania i motywacje działania przedsiębiorców. Przejęcie przedsiębior-
stwa powoduje, że sukcesor staje się w pełnym tego słowa znaczeniu przedsiębiorcą. 
Wiąże się to z podejmowaniem decyzji a więc odpowiedzialności oraz ryzyka. Decyzja 
o zostaniu przedsiębiorcą ma charakter intencjonalny, to znaczy nie jest podejmowana 
w sposób przypadkowy lub niezamierzony. Powoduje to powstanie dysonansu wpierw 
poznawczego (na co się zdecydować), a następnie dysonansu decyzyjnego (czy dobrze 
wybraliśmy), są więc to stany emocjonalne, które ulegają osłabieniu wraz z nabieranym 
doświadczeniem.
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Z badań przeprowadzonych przez Karl-Erik Waräneryda wynika, „...że typowy wiek 
osób decydujących się na otwarcie własnej firmy zawiera się w przedziale od 30 do 35 lat. (...) w tym 
wieku człowiek ma już pewne doświadczenie zawodowe i jest prz ygotowany do podjęcia odpowiedniej 
decyz ji.” [za – Zaleśkiewicz T. Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka w Tyszka T. 
(red.) (2004)]. Wyniki tych badań pozwalają zrozumieć małe zainteresowanie dzieci 
sukcesją przedsiębiorstwa rodzinnego. Większość obecnych polskich przedsiębiorstw 
powstała po 1989 roku co wcześniej było już komentowane. Opierając się na badaniach 
Waräneryda można łatwo obliczyć, iż potencjalny sukcesor miał w roku 2005 – około 
25 lat4 co tłumaczy niskie zainteresowanie sukcesją dzieci nestora przedsiębiorstwa. 

Niechęć do przejmowania przedsiębiorstwa po rodzicach wynika również często 
z chęci „usamodzielnienia się”, ponieważ jak potwierdzają to badania przeprowadzo-
ne przez A. Winnicką-Popczyk [Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2005) str. 77-83], 
większość dzieci o ile nie jest zatrudniona to pomaga w prowadzeniu przedsiębiorstwa 
rodzinnego. Pracuje więc pod kierunkiem przełożonego, będąc jednocześnie w zasię-
gu władzy rodzicielskiej. Wywołuje to poczucie nadmiernej zależności rodzinnej, stąd 
bierze się chęć sprawdzenia siebie albo przez podjęcie samodzielnej działalności lub też 
świadcząc pracę najchętniej na rzecz dużych przedsiębiorstw a najlepiej wielkich kor-
poracji międzynarodowych. Interesujące są tu preferencje studentów co do wielkości 
przedsiębiorstwa, w którym podjęliby pracę. Znakomita większość studentów prefe-
ruje duże instytucje i korporacje – motywując to większymi możliwościami własnego 
rozwoju. Pytani studenci są rówieśnikami ankietowanych ewentualnych sukcesorów 
przedsiębiorstw rodzinny, można tu wnioskować przez analogię, że ich motywacje 
w zakresie zatrudnienia są podobne. W przypadku usamodzielnienia się przez zało-
żenie własnego przedsiębiorstwa, nestorzy często wspomagają takiego nowicjusza nie 
tylko materialnie czy finansowo. Bywa, że przekazują część swoich klientów nowemu 
przedsiębiorstwu, udzielają również wsparcia przez użyczenie firmy – inaczej mówiąc 
nazwy – szczególnie gdy firma jest znana i cieszy się dużym uznaniem na rynku. Ponie-
waż zgodnie z obowiązującymi przepisami firmy muszą się odróżniać – więc do nazwy 
dotychczasowej dodaje się słowo „bis”.

Wnioski

Kwestie sukcesji przedsiębiorstwa rodzinnego postrzegać należy jako proces, a nie zda-
rzenie incydentalne wyrażone wolą stron i sformalizowane przepisami prawa. W pro-
cesie tym konieczne jest uwzględnienie aspektów psychologicznych, które mają wpływ 
na podejmowanie decyzji co do terminu przejęcia przez sukcesora przedsiębiorstwa. 
Ten ostatni aspekt ma szczególne znaczenie w przypadku gdy sukcesorem jest mówiąc 
językiem prawniczym – zstępny. Sukcesja wymaga bowiem pewnej dojrzałości emo-
cjonalnej, ale również doświadczenia w zakresie wiedzy i umiejętności, którą nabywa 
się z czasem. Bywa często, że dzieci decydują się na przejęcie przedsiębiorstwa rodzin-
nego po doświadczeniach w innych obszarach aktywności zawodowej - wówczas gdy 
występuje niezadowolenie z dotychczas wykonywanej pracy, nadmiernej zależności od 

4 Przyjmując, że przeciętny założyciel przedsiebiorstwa rodzinnego miał w 1990 roku 30-35 lat – to 
wówczas jego dzieci mogły mieć ok 10 lat.
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innych ludzi, niespełnionych oczekiwań i ambicji. Wymaga to czasu, który nie zawsze 
musi być stracony dla przedsiębiorstwa rodzinnego, ponieważ zdobyta wiedza i do-
świadczenia mogą być spożytkowane dla rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego. Z tych 
to względów nestor chcący przekazać następnemu pokoleniu przedsiębiorstwo winien 
wykazać zrozumienie i cierpliwość wobec ewentualnego sukcesora. 
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Motywacja sukcesora jako determinanta  

skutecznej sukcesji

Abstract
Article covers the issue of preparing a successor to take over the family business. The author points out 
that the determinant of the effectiveness of the succession is to create a motivation to continue the 
project of their parents. It corresponds with the type of parent to child influence in the period before 
the succession. It was assumed that owing to the positive effects on the successor the willingness and 
commitment to run the family business.

Wstęp

Problematyka sukcesji w firmie rodzinnej cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem 
w ostatnim czasie [Sonfield, Lussier, 2004]. W Polsce zyskała dużą popularność w okre-
sie minionej dekady. Badacze zajmujący się tym zagadnieniem stają przed pytaniem: 
jakie są uwarunkowania skutecznej sukcesji? Podejmując się próby odpowiedzi na nie 
należy w pierwszej kolejności uściślić termin „skutecznej sukcesji”. Prakseologicznie 
rzecz ujmując sukcesja będzie skuteczna wtedy, kiedy osiągnie swój cel [Pszczołow-
ski,1984, s.30], tzn., kiedy nastąpi przekazanie własności i władzy i inne ręce. Jednak 
analizy problemu sukcesji nie skupiają się na ocenie samego faktu zmiany właściciela, 
lecz jego skutków dla funkcjonowania firmy. Zwracają uwagę na jej żywotność. Autorzy 
rozlicznych opracowań na ten temat, oceniając powodzenie sukcesji odwołują się do 
statystyk mówiących o skali procentowej przekazywania firm rodzinnych kolejnym po-
koleniom [ Jarosławska, 2010]. Odnotowywana jest także kwestia, czy firma pozostała 
pod kontrolą członka rodziny jej założyciela [Cadieux, 2007]. Z badanych intencji pre-
decessorów wynika, że w ich poczuciu firma powinna przechodzić z pokolenia na po-
kolenie pozostając własnością rodziny i pod jej bezpośrednim zarządem [García-Álva-
rez, López-Sintas, 2002]. Opierając się na wyżej wymienionych przesłankach można 
powiedzieć, że sukcesję uważamy za skuteczną, jeśli jest ona dokonywana pomiędzy 
członkami rodziny oraz skutkiem sukcesji jest kolejna sukcesja międzypokoleniowa. 
Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż spełnienie powyższego warunku skuteczności jest 
jednocześnie przejawem ekonomiczności działania firmy rodzinnej.

Przedsiębiorczość i Zarządzanie
t. XII, z. 7, ss. 118–128
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Sukcesja nie spełnia kryterium skuteczności zasadniczo z dwóch powodów – nie-
chęci przystąpienia do niej, występującej u predecessora i/lub sukcesora [Surdej, Wach, 
2010, s, 55, 117; Venter, Boshoff, Maas, 2005]. Zatem należy poszukiwać sposobów 
przezwyciężenia tego ograniczenia. Przedmiotem rozważań w poniższym artykule są 
uwarunkowania rozwoju potencjalnego następcy, które zachęcałyby go do przejęcia 
sterów w firmie rodzinnej. Zaistnienie ich na przestrzeni okresu przygotowania do suk-
cesji staje się źródłem motywacji do podjęcia planowanego przedsięwzięcia. Dzieje się 
tak, ponieważ z otoczenia docierają do jednostki bodźce, które popychają ją w kierun-
ku realizacji działania. Ich rodzaj i siła przesądzają o powodzeniu. Celem niniejszego 
opracowania jest wyszczególnienie i opisanie czynników pozytywnie skłaniających do 
przejęcia firmy rodzinnej.

Koncepcja niniejszego artykułu wpisuje się w behawioralną szkołę psychologii, któ-
ra zakłada, że zachowanie człowieka uzależnione jest od bodźców płynących z otocze-
nia zewnętrznego [Paszkiewicz, 1983, s. 228]. Za pomocą planowania i kontroli sygna-
łów ukierunkowanych na oddziaływanie na jednostkę możemy oczekiwać pożądanych 
reakcji. Przenosząc to założenie na problematykę dziedziczenia firmy rodzinnej można 
przyjąć tezę: Typ oddziaływania rodzica na dziecko warunkuje wynik sukcesji 
międzypokoleniowej. Tytuł poniższej publikacji wskazuje zainteresowanie korzyst-
nym rezultatem przekazania firmy. Dlatego w uzasadnieniu hipotezy omówione zosta-
ną czynniki charakteryzujące pozytywny wpływ rodzica na dziecko. Kolejne podtytu-
ły sformułowane zostały jako tezy szczegółowe uzupełniające wyżej postawioną tezę 
ogólną.

Jakość więzi rodzinnych skłania dzieci do przejęcia firmy rodzinnej

Skuteczna sukcesja powinna opierać się na długotrwałym wprowadzaniu i zaangażo-
waniu młodego pokolenia w prowadzenie firmy. Możemy, zatem powiedzieć, że wy-
chowanie sukcesora powinno stać się planem strategicznym dla seniora. Za punkt 
wyjścia do tego procesu należy przyjąć nawiązywanie trwałych i partnerskich relacji 
emocjonalnych – uniwersalnej podstawy współpracy, na jakiej w przyszłości wspierać 
się będzie zmiana właściciela firmy. Jeśli celem jest bycie w przyszłości być świadkiem 
udanej sukcesji trzeba przykładać starania, tak do rozwoju firmy, jak i wychowania 
przyszłych następców. Pamiętając, że brak silnych więzi emocjonalnych między człon-
kami rodziny skutkuje niedostatkiem motywacji do podejmowania wspólnych działań. 
Atmosfera rodziny prowadzącej własną firmą stereotypowo kojarzona jest z ciepłem 
i wzajemnym oddaniem, gdyż zwykle rodzi się ze wspólnego zaangażowania w rozwój 
przedsięwzięcia. Przyjmuje się za aksjomat rodzina = harmonia. Jednak rodziny, które 
prowadzą własny biznes, tak jak inne, a może i częściej, przechodzą różnorodne kryzy-
sy, w wyniku, których stosunki między stronami są napięte i antagonistyczne [ Janjuha-
Jivraj, Spence, 2009]. Dlatego jednym z podstawowych zasad tworzenia pozytywnej 
atmosfery jest ustalenie priorytetów, na jakim miejscu znajduje się rodzina, a na jakim 
nasze wspólne przedsięwzięcie biznesowe.

Każdy, kto stara się być ambitny w pracy wie, że z reguły cierpi na tym rodzina. 
Przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej buduje się swoista pułapka silnego 
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zaangażowania w jej rozwój kosztem rodziny. Jest to zajęcie, które nie tylko staje się 
źródłem zarobkowania. Daje także możliwość wykonywania pracy, która pozwala zisz-
czać własne idee i pomysły [Stocki, 2008, s. 13]. Rodzaj profesji wynika z posiadanych 
zdolności i zainteresowań. Dzięki temu praca może stać się pasjonująca, a co za tym 
idzie także absorbująca. Jednak w wynik, tego, ograniczeniu ulega czas przeznaczony 
na wychowywanie dzieci. Powołana do życia firma staje się obiektem dbałości w takim 
stopniu, że mianowana jest „dzieckiem”. Położenie nacisku na zainteresowanie pro-
blemami zawodowymi, a nie kłopotami życia codziennego potomka buduje dystans 
między stronami. Jego zaistnienie może w przyszłości mieć znaczący wpływ decyzję 
o przejęciu firmy. Szczególnie, jeśli dziecko pozycjonuje swoje znaczenie dla rodzica 
w odniesieniu do prowadzonej przez niego firmy. Dochodzi wówczas do frustracji po-
trzeby przynależności, do najważniejszej grupy społecznej w życiu każdego człowieka 
[Maslow, 1990, s.82]. Taka sytuacja odbija się na wzajemnych relacjach, gdyż skłania do 
poszukiwania innych osób, które zaoferują czas i akceptację. 

Aby uniknąć tego rodzaju problemów, które w przyszłości skutkować mogą destruk-
cyjnymi konfliktami należy budować jakość relacji rodzinnych. Dzięki temu nawiązane 
zostaną więzi scalające rodzinę. Pomogą one poradzić sobie w sytuacjach trudnych, 
do jakich należy niewątpliwie proces sukcesji. Podczas, którego dochodzić może do 
napięć związanych z przekazywaniem odpowiedzialności i lękiem o przyszłość firmy. 
Należy, zatem zbudować solidne fundamenty, których budulcem jest: zaufanie, wza-
jemne wsparcie, szacunek i zrozumienie. A także otwartość w komunikacji i gotowo-
ści do uznawania wzajemnych osiągnięć [Venter, Boshoff, Maas, 2005]. Nastawienie 
na rodzinę znajdzie później przełożenie na sprawne przekazanie władzy i zdolność do 
osiągania dobrych wyników przez firmę po sukcesji [Phan, Butler, Lee, 2005].

Jakość więzi rodzinnych zależy w dużym stopniu także od kierunku i stopnia in-
tegracji wartości rodzinnych z wartościami firmy. Wartości, które stanowią podstawę 
funkcjonowania obu sfer życia powinny jednoczyć się. Dzięki temu satysfakcja, jaka 
płynie z przebywania w gronie najbliższych nie zostanie zdominowana przez dążenie 
do osiągnięcia zadowolenia klientów Wychowanie dzieci powinno odbywać się we-
dług tych samych wartości, jakie są dla nas ważne przy prowadzeniu rodzinnego in-
teresu. Zatem należy dążyć do integracji kultury rodziny z kulturą organizacyjną, tak, 
aby lojalność, zaangażowanie, czy też dbałość były przejawiane w codziennym życiu 
rodziny i firmy. Do pracy nad ukształtowaniem potomków należy przykładać się z nie 
mniejszą starannością, z jaką zabiega się o sukces firmy. Dzięki przyjęciu takiej posta-
wy pojawia się szansa, aby przekazać dzieciom, co jest dla nas najważniejsze w życiu 
zawodowym, do czego zmierzamy w swojej pracy. „Zaprogramować” je w kierunku 
poszukiwania źródeł: sukcesu, samorealizacji, innowacji, także zdolności patrzenia 
w przyszłość z długoterminową perspektywą [García-Álvarez, López-Sintas, Gonza-
lvo, 2002]. W swobodnych sytuacjach opowiedzieć można o swojej wizji przyszłości 
firmy, o celach, jakie zostały postawione. Zbudowana i ugruntowana wspólnota war-
tości rodzinnych i zawodowych ogranicza prawdopodobieństwo zachwiania kultury 
organizacyjnej, występującej niejednokrotnie podczas zmiany pokoleniowej.
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Wychowanie przez wartości stabilizuje relacje między pokoleniami

Wprowadzenie do roli sukcesora nie należy traktować jako etap następujący po imien-
nym wyborze osoby. Kiedy jesteśmy zainteresowani przekazaniem firmy rodzinnej 
dzieciom powinniśmy od wczesnych lat dzieciństwa kształtować ich wartości, zainte-
resowania i postawy z perspektywy wyzwań zadania, jakie w przyszłości przed nimi 
postawimy. Probiznesowym nastawieniem należy objąć wszystkich potomków, nieza-
leżnie od tego ilu ich jest, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłych scenariu-
szy wydarzeń. Ostateczna odpowiedź na pytania: czy najstarsze dziecko będzie zdolne 
do przejęcia firmy lub czy dziecko posiadające największy potencjał zechce poświęcić 
się takiej samej pracy, jaką wykonuje rodzic, jest niemożliwa z wieloletnim wyprze-
dzeniem. Dzieci powinny być traktowane równo, tak, aby w przyszłości każde z nich 
mogło odnaleźć swoje miejsce w dziedziczonej firmie. Takie podejście pozwala unik-
nąć sporów dotyczących faworyzacji. Dzięki temu kształtowane są warunki służące 
pobudzaniu motywacji do sukcesji. Jej stymulatorem są bezkonfliktowe relacje między 
pretendentami do przejęcia firmy [Cater, Justis, 2009]. 

Stosunki założyciela z potencjalnym sukcesorem, w układzie rodzic – dziecko for-
mowane są, w zasadzie, od chwili narodzin tego drugiego. Dlatego tak bardzo ważna 
jest postawa rodzicielska w omawianym zagadnieniu. Przygotowanie dzieci do suk-
cesji powinno polegać między innymi na zachęcaniu do samodzielnego decydowania 
o różnych sprawach w życiu codziennym, jak również ponoszenia odpowiedzialności 
za swoje wybory. Dzięki temu można obserwować kryteria, jakimi posługuje się poten-
cjalny następca i oceniać jego postawę wobec różnych problemów. Pozytywny wynik 
takiego „sprawdzianu” buduje zaufanie, a także dystans, jaki powinien posiadać rodzic 
w celu nawiązania partnerskich relacji ze swoim potomkiem. Wiadomo, bowiem, że na-
rzucanie decyzji (autorytaryzm) nie służy rozwojowi. Dopuszczanie się błędu apodyk-
tycznego traktowania dzieci [ Janjuha-Jivraj, Spence, 2009], uniemożliwia nie tylko ich 
poznanie, ale blokuje także ich motywację do samodzielnego działania. W rezultacie 
predecessor może zniechęcić do przyjęcia firmy. Bądź jego następcy nie będą zdolni do 
dokonywania własnych wyborów, zatem mogą mieć kłopoty z utrzymaniem firmy.

Opisany powyżej element wychowania dzieci, pozwalający na zdobycie ufności do 
nich, ma kluczowe znaczenie podczas delegowania uprawnień decyzyjnych w procesie 
sukcesji. Właściwe przekazanie obowiązków musi odbywać się w oparciu o znajomość 
umiejętności organizacyjnych i decyzyjnych przejmujących odpowiedzialność [Tan-
nenbaum, Schmidt, 1973]. Firma rodzinna posiada tę specyfikę, że ocena możliwości 
jej członków jest pochodną zachowań obserwowanych poza miejscem pracy.

Jeżeli rodzic jest zdolny zaakceptować wybory dzieci na etapie dorastania, w póź-
niejszym, wspólnym życiu zawodowym stanie się to podstawą porozumienia. Zdobyte 
zaufanie pozwoli młodemu pokoleniu działać według własnych kryteriów, eliminując 
spory na temat tego, kto ma rację. Pozwoli także na rozmowę o różnicach. Stworzenie 
więzi opartej na zaufaniu jest jednym z kluczowych czynników skutecznej sukcesji [Ca-
ter, Justis, 2009]. Umożliwia także na zbudowanie pozytywnej samooceny u sukcesora 
[E. Venter, C. Boshoff, G. Maas, 2005], dzięki czemu jest on w stanie pokonać własne 
obawy, czy poradzi sobie z odpowiedzialnością wpisaną w objęcie nowej roli.
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Przy podejmowaniu prób samodzielności ważne jest, żeby w sytuacjach kryzyso-
wych młodsze pokolenie mogło liczyć na wskazówki lub inne formy pomocy od opie-
kunów. Sukcesorzy muszą umieć przyjmować wsparcie od swoich rodziców [Stone, 
1999]. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, pozwala później na łagodne 
i stopniowe wprowadzanie sukcesora w szereg nowych obowiązków. Dzięki temu moż-
na wypracować ścieżkę przeprowadzenia bezkonfliktowej sukcesji, opartą na otwartej 
komunikacji między stronami.

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na jakość relacji jest rodzinnych jest 
zdolność do wyrażania wzajemnego uznania dla postaw i zachowań członków rodziny 
[Phan, Butler, Lee, 2005]. Poczynając od dostrzegania drobnych sukcesów, kończąc na 
aplauzie dla dokonań. Zaspokojenie potrzeby szacunku pobudza chęć do pozostawa-
nia we wzajemnych relacjach, a zatem zwiększa prawdopodobieństwo chęci pozostania 
sukcesorem.

Warto tu zwrócić uwagę, że wszystkie te uwarunkowania motywacji do sukcesji, są 
czynnikami motywującymi do pracy. Ich celem jest pozytywne pobudzenie człowieka 
do działania. Rodzic w tej sytuacji wchodzi w specyficzną rolę przywódcy. Jej odmien-
ność polega na tym, że od dzieciństwa, w relacjach prywatnych i swobodnych, przygo-
towuje swojego następcę. 

Zaspokojenie potrzeby samorealizacji pozytywnie wpływa na skuteczność 
sukcesji

W firmach rodzinnych dzieci postrzegane są jako naturalni spadkobiercy [ Jarosławska, 
2010]. W niektórych przypadkach rozumiane jest to jako obowiązek kontynuowania 
dzieła rodziców, mimo, odmiennych własnych planów na życie. Traktowanie sukce-
sji w tych kategoriach rodzi przymus dostosowania się do woli rodziców i zamierzeń, 
w których zasadniczą rolę odgrywa interes firmy, a nie dobro potomka. Wiadomo, że 
zmuszanie w dłuższej perspektywie działa demotywująco. Dochodzi do paradoksalnej 
sytuacji, kiedy dziedziczenie, które miało być postrzegane w charakterze nagrody, staje 
się karą. Natomiast prowadzenie firmy rodzinnej powinno stać się sposobem na zaspo-
kojenie potrzeby samorealizacji spadkobiercy. Inaczej praca staje się swoistego rodzaju 
obowiązkiem, a to nie jest bodźcem do silnego zaangażowania w prowadzenie firmy 
[Aronoff, McClure, Ward, 2003, s.24]. Poza tym może stać się zarzewiem konfliktów 
mających negatywny wpływ zarówno na stosunki rodzinne, jak i funkcjonowanie fir-
my. Miłość do rodziców i brak przymusu powinny stać za decyzją o sukcesji, gdyż oba 
te czynniki mają na tyle dużą siłę motywacyjną, żeby skłaniać do rzetelnego kontynu-
owania dzieło swojego rodzica [Muson, 1997].

Zaspokojenie potrzeby samorealizacji przez sukcesora przysparza jednak trudności. 
Wynikają one z faktu, że firma rodzinna powstaje wokół pewnego pomysłu seniora, 
rozwijanego na bazie jego zainteresowań i upodobań. Sukcesor musi natomiast „wejść 
w buty” założyciela i poczuć tę samą pasję i zaangażowanie, aby przedsięwzięcie mo-
gło być realizowane z niesłabnącymi korzyściami. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż nie 
zawsze zainteresowania są dziedziczone. Ponadto trudno z powodzeniem realizować 
czyjeś pomysły. Z tego powodu często pojawiają się problemy z płynnością sukcesji, 
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którą należałoby rozumieć jako bezsporne, niewymuszone związanie kariery zawodo-
wej z pracą w firmie rodzinnej. W wielu przypadkach kolejne pokolenia nie są chętne 
do kontynuacji przedsięwzięć rodziców [Kruszewska, 2009, s.66].

Z powyższych względów uznać można, że jednym z największych wyzwań, jakie 
stają przed predecessorem jest zwizualizowanie spadkobiercy perspektywy kierowania 
rodzinnym biznesem jako drogi pozwalającej na zaspokojenie potrzeby samorealizacji. 
Pozwoliłoby to na uruchomienie silnego motoru napędowego do działania. Ta katego-
ria potrzeb ludzkich jest jednym z podstawowych bodźców, które skłaniają do założe-
nia własnej firmy. Dlatego w pierwszej kolejności należy zachęć dzieci do dzielenia pasji 
zawodowych. Nie przedstawić im planów dziedziczenia w kategoriach materialnych, 
pokazując, co i w jakiej wartości będzie w przyszłości stanowiło ich majątek. Przygo-
towanie do sukcesji to nie może być podziwianie dorobku ojca przez okno, ale pozna-
nie spuścizny od podszewki. Sukcesor powinien czuć zainteresowanie przyjęciem roli 
menedżera firmy, ponieważ w przyszłości nie będzie nabywał jedynie majątku i prawa 
do zajmowania najwyższego stanowiska, ale wraz przejmuje przede wszystkim odpo-
wiedzialność za losy przedsięwzięcia [Lansberg, 1995]. Ważne jest to, aby determinantą 
decyzji o sukcesji nie była wyłącznie chęć posłuszeństwa i akceptacji woli rodziców, 
czyli ograniczania budowania motywacji do przejęcia firmy rodzinnej do zaangażowa-
nia normatywnego [Sharma, Irving, 2002]. To musi być pasja, nie sposób na zarabianie 
pieniędzy. Sukcesor powinien utożsamiać sobie prowadzenie firmy z nagrodami, ta-
kimi jak poczucie satysfakcji oraz możliwość samospełnienia się w wyzwaniach, jakie 
przed nim stają. Dostrzec w tym okazję na realizację swoich pomysłów. 

Dzięki rozwojowi potrzeby samorealizacji rodzi się zaangażowanie emocjonalne 
w prowadzenie firmy rodzinnej. Jego źródłem jest wówczas nie tylko więź rodzinna, 
ale rzeczywista możliwość spełnienia swoich dążeń w miejscu pracy [Sharma, Irving, 
2002]. Prawdopodobieństwo powodzenia jest, tym większe, im większa jest możliwość 
zaspokojenia indywidualnych potrzeb sukcesora i zawodowych aspiracji przez prowa-
dzenie firmy rodzinnej [Venter, Boshoff, Maas, 2005]. Sukcesorzy czują zadowolenie 
płynące z przejęcia władzy, jeżeli ich aspiracje zawodowe mogą być realizowane we 
własnym biznesie. Kiedy mogą poczuć, że ich tożsamość wpisuje się wizję organizacji. 
Wtedy pojawia się chęć do prowadzenia kariery zawodowej w tym właśnie miejscu. To 
z kolei pobudza motywację i pragnienia działania w kierunku rozwoju firmy [Sharma, 
Irving, 2002]. W konsekwencji rodzi się poczucie dumy i wiary we własne możliwości. 
Zaangażowanie wzrasta wraz z silniejszym przekonaniem o możliwości realizacji ce-
lów firmy. Im bardziej chce się osiągnąć coś z własnej nieprzymuszonej woli, w wyniku 
własnych aspiracji, tym większa powstaje energia do działania.

Pobudzenie emocjonalnej inicjatywy do prowadzenia rodzinnego biznesu może 
nastąpić pod warunkiem, że do głosu zostaną dopuszczone osobiste pragnienia po-
tencjalnego spadkobiercy i jego wizja kontynuacji pracy rodziców. Niemożliwa jest 
samorealizacja w pracy wykonywanej pod dyktando innych osób. Wolność wyboru 
i podejmowania decyzji jest jednym z podstawowych uwarunkowań samospełnienia. 
Zatem rodzice muszą uwolnić się od pokusy narzucania własnych, sprawdzonych me-
tod działania.

Motywacja sukcesora jako determinanta skutecznej sukcesji 
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Swoboda dokonywania wyborów przed sukcesją pozwala poznać własne 
możliwości

Młodsze pokolenia mogą mieć trudności z uporządkowaniem własnej drogi życiowej, 
bo dorastają w cieniu mocnych rodziców. Dlatego warto poświecić im czas i energię, 
aby mogli oni zbudować własną wizję swojej przyszłości i zastanowić się nad powiąza-
niem jej z firmą rodzinną. Musi być czas na zadanie pytań: czego chcę, jak wyobrażam 
sobie siebie w przyszłości, jaki sposób prowadzenie firmy rodzinnej pomoże mi zreali-
zować własne marzenia. Czego chcę dla firmy, a czego dla mojej rodziny? [Lansberg, 
1999] Motywacja wzrasta wówczas, kiedy dziecko widzi realistyczne, ale jednocześnie 
korzystne aspekty prowadzenia własnej firmy [Venter, Boshoff, Maas, 2005]. Aby od-
powiedzieć na powyższe pytania zasadne wydaje się stworzenie listy zalet i wad przy-
stąpienia do firmy rodzinnej [Lansberg, 1993]. Może to pozwolić na zastanowienie się 
przed podjęciem decyzji. Pomoże także w wyborze ścieżki kariery zawodowej.

Budowanie motywacji do sukcesji powinno odbywać się poprzez zachęcanie do 
zdobywania wykształcenia i doświadczenia niezbędnego do prowadzenia firmy w ogó-
le, tzn. także poza miejscem swojej firmy [Francis, 1993; Aronoff, McClure, Ward, 
2003, s. 25]. Istnieją, bowiem zasadniczo dwie drogi rozwoju kompetencji niezbęd-
nych do prowadzenia własnej firmy. Jedną z nich jest rozpoczęcie praktyki w rodzimym 
biznesie, począwszy od wykonywania najprostszych prac i gromadzeniu doświadczeń 
poprzez sukcesywne poznawanie funkcjonowania całej organizacji. Druga polega na 
zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, w pierwszej kolejności w innych przedsiębior-
stwach [Phan, Butler, Lee, 2005] i wstąpieniu w szeregi rodzinnej firmy w chwili, kiedy 
sukcesja ma stać się faktem, aby gruntownie zaznajomić się z jej działaniem. Za takim 
kierowaniem karierą zawodową przemawiają argumenty o możliwości zebrania róż-
norodnych doświadczeń, które później pozwolą świeżym okiem spojrzeć na rodzinny 
biznes, rozwijać go z większą elastycznością i sprawniej dostosowywać do zmiennych 
wymagań rynku [ Jarosławska, 2010]. Innym mniej popularnym rozwiązaniem, które 
pozwala uzyskać autonomię i jednocześnie szlifować zdolność prowadzenia własnego 
przedsięwzięcia jest założenie przez dziecko własnej firmy, pokrewnej do powołanej 
przez rodzica [García-Álvarez, López-Sintas, Gonzalvo, 2002]. W dalszej perspektywie 
oba przedsięwzięcia można skonsolidować. 

Należy zadać w tym miejscu pytanie: czy zawsze powinno się wdrażać dziecko w ro-
lę sukcesora od momentu, w jakim staje się ono czynne zawodowo, czy też można 
z tą decyzją zaczekać aż do momentu deklaracji poprzednika o chęci ustąpienia? Jedną 
z kwestii poruszanych przy analizie problemów związanych z niesprawnością sukcesji 
jest brak odpowiedniego przygotowania sukcesora do objęcia pełnej odpowiedzialności, 
gdy zachodzi taka potrzeba [ Jarosławska, 2010]. Argumentem jest założenie, że w przy-
padku nagłej śmierci predecessora lub innych powodów wyłączających go z pracy za-
wodowej, może nastąpić wewnętrzna destabilizacja firmy, spowodowana niemożnością 
płynnego wprowadzenia następcy do pracy. Wcielenie się w nowe obowiązki i zapozna-
nie ze złożonością działania firmy jest procesem długotrwałym. Dając przyzwolenie na 
swobodę wyboru, poprzedzoną pracą w żaden sposób niezwiązaną z profilem działal-
ności firmy podejmuje się ryzyko, że firma nie przetrwa ewentualnego kryzysu.
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Wydaje się jednak, że decyzja o przystąpieniu do rodzinnego biznesu nie musi za-
padać jednoznacznie z chwilą zakończenia edukacji, u progu dorosłego życia. Historia 
pokazuje, że z powodzeniem można wrócić do niego, po wielu latach zupełnie innej 
pracy, która była konsekwencją indywidualnych zainteresowań [Muson, 1990]. A na 
podjęcie decyzji o przyjęciu firmy przez dziecko warto cierpliwie czekać przez długi 
czas [Cadieux, 2007].

Dziedziczyć firmę powinny dzieci, które są w pierwszej kolejności tym zainteresowa-
ne oraz posiadają niezbędne kwalifikacje [Venter, C. Boshoff, G. Maas, 2005]. W takiej 
kolejności należy ważyć oba uwarunkowania. Wykształcenie sukcesora jest z pewnością 
z jednym z czynników decydujących o powodzeniu sukcesji, nie mniej nie należy on do 
zasadniczych [Surdej, Wach, 2010, s. 61]. Dlatego, że pasja i zaangażowanie, motywacja 
wewnętrzna do pracy w firmie rodzinnej spowodują większą dbałość o jej interesy, niż 
najlepsze przygotowanie kwalifikacyjne. Odwołując się do konieczności zaspokojenia 
potrzeby samorealizacji pojawia się uzasadnienie dla zgody na podążanie inną droga 
zawodową – niezwiązaną z profilem działalności biznesu rodzinnego. Przyzwolenie na 
dokonywanie własnych wyborów dotyczących planowania ścieżki kariery posiada dużą 
siłę motywacyjną.

Porozumienie jest kluczowym czynnikiem w przekazywaniu władzy

Zadaniem założyciela firmy jest zorganizowanie pracy firmy, w taki sposób, aby zmiana 
właściciela w jak najmniejszy sposób zakłócała jej bieżące funkcjonowanie. Jest to moż-
liwe dzięki przeprowadzeniu tego procesu w oparciu o porozumieniu między stronami. 
W procesie sukcesji powinna mieć zastosowanie złota zasada, aby założyciele traktowa-
li spadkobierców tak, jak sami chcieliby być traktowani [ Janjuha-Jivraj, Spence, 2009].

Przy tworzeniu planów sukcesyjnych bardzo ważna jest komunikacja na linii pre-
decessor – sukcesor. Każda ze stron musi znać stanowisko drugiej, jej oczekiwania 
i czas, w jakim planowane są zmiany. Ostatnia z wymienionych kwestii ma niebaga-
telne znaczenie dla powodzenia sukcesji, ponieważ porozumienie towarzyszące usta-
laniu terminów łagodzi związane z tym emocje. Przekazanie firmy z reguły następuje 
wówczas, gdy odchodzący osiąga wiek emerytalny, a jego spadkobierca jest już doj-
rzałym człowiekiem. Od chwili, kiedy następca staje się czynny zawodowo, do czasu 
sukcesji upłynąć może nawet kilka dekad. Sukcesorzy muszą, więc cierpliwie czekać na 
decyzję o odejściu rodziców [Surdej, Wach, 2010, s. 61]. Długi okres oczekiwania nie 
jest stymulujący. Motywacja sukcesora zależy od realnej perspektywy przejęcia władzy 
w firmie. Dlatego otwarte rozmowy, w których omawiane są potrzeby obu stron, mogą 
załagodzić ewentualne napięcie oraz pomóc w poszukiwaniu kompromisu. Bagateli-
zacja tego problemu stwarza ryzyko konfliktów[Surdej, Wach, 2010, s. 61], a co za tym 
idzie negatywnie oddziałuje na motywację sukcesora do działania na rzecz firmy. Do tej 
kwestii należy także zaplanowanie stopnia udziału poprzednika po formalnym i wła-
ściwym dopełnieniu sukcesji. Musi dojść do ustalenia stopnia ingerencji odchodzącego 
w bieżące sprawy firmy (np. zachowanie prawa weta, w sytuacje negatywnej oceny de-
cyzji następcy) [Cadieux, 2007]. Kwestia ta pozostaje do uzgodnienia indywidualnego, 
bowiem możliwość włączania się w sprawy firmy, dla jednym stanowi dopuszczalne 
rozwiązanie, dla innych – nie. 

Motywacja sukcesora jako determinanta skutecznej sukcesji 
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Komunikacja to także transfer wiedzy. Zadaniem rodzica jest pełne wdrożenie 
dziecka w funkcjonowanie firmy. Pokazanie niuansów, zapoznanie z nietypowymi 
rozwiązaniami, wypracowanymi w toku doświadczeń, przedstawienie pracowników 
spoza rodziny współtworzących jej sukces, wskazanie sposobów współpracy z nimi. 
Predecessor powinien stać się nauczycielem, który kształci niezbędne umiejętności 
samodzielnego prowadzenia firmy u swojego następcy. Przydzielając zadania, dając 
instrukcje, jak je wykonać, nadzorując pracę i wprowadzając korekty tam, gdzie jest 
to konieczne. Pozwalając także uczyć się na własnych błędach [Cadieux, 2007]. Aby 
zachęcić sukcesora należy okazać mu wsparcie. W przypadku, jeżeli nie posiada on wy-
starczających umiejętności do przejęcia pełnej odpowiedzialności za losy firmy można 
sięgnąć po rozwiązanie polegające na powołaniu zespół, który będzie go wspierał i po-
dejmował ważne decyzje strategiczne [Stone, 1999]. Nawiązanie porozumienia na czas 
wprowadzania spadkobiercy w nowe obowiązki opierać się powinno, zatem na mento-
ringu [Cater, Justis, 2009]. Autorytet odchodzącego powinien mieć siłę pozytywnego 
oddziaływania na spadkobiercę, tak, aby pobudzać jego zaangażowanie w przyjmowa-
nie nowych obowiązków. 

W procesie wprowadzania następcy do roli zarządzającego przychodzi etap wspól-
nych rządów, który jest czasem trudnym i sprawdzającym dotychczasowe przygotowa-
nie. Harmonia w relacjach predecessor – sukcesor jest w tym okresie nieodzowna, by 
można było skupić się na merytorycznych aspektach przekazania firmy, a nie na łago-
dzeniu konfliktów [Cadieux, 2007]. Porozumienie można osiągnąć dzięki stopniowemu 
delegowaniu władzy, aż do całkowitego jej przekazania. Zgodność powinna objawiać 
się w jawnym i czytelnym ustalaniu wszystkich czynności, jakie muszą być wykonane 
oraz uzgodnieniu warunków ich realizacji. 

Wraz z sukcesją zmienia się status obu stron [ Janjuha-Jivraj, Spence, 2009]. Omó-
wienie spraw związanych z emocjami należy potraktować w tej sytuacji, kiedy zmiana 
personalna dotyczy osób rodzinnie ze sobą powiązanych, za coś naturalnego. Nie-
naruszona zostaje tu żadna granica prywatności. Natomiast otwarte komunikowanie 
odczuć związanych ze zmianą ról organiczna ryzyko nieporozumień. Ponadto dzięki 
temu możliwe staje się pokonanie oporu przed zmianą dotychczasowego sposobu pro-
wadzenia firmy, która nieuchronnie musi nadejść, w mniejszym lub większym stopniu 
wraz ze zmianą głównodowodzącego. O różnicach dotyczących sposobu postrzegania 
firmy należy otwarcie rozmawiać [Stone, 1999]. Przedyskutować plany funkcjonowania, 
a także obawy związane z ich wprowadzeniem.

Porozumienie w procesie sukcesji pozwala także na zbudowanie pozytywnego wi-
zerunku sukcesora wśród przyszłych podwładnych i innych interesariuszy firmy. Daje 
podwaliny autorytetu, dzięki czemu sukcesor może poczuć się w swojej roli pewnie. 
A to jest mu potrzebne przy budowaniu wewnętrznej motywacji do przejęcia firmy.

Zakończenie

Zdolność dokonywania skutecznej sukcesji wymaga wieloletniego przygotowania dzieci 
do tej roli. Składa się na nie w przeważającej mierze pobudzenie motywacji do przejęcia 
firmy. Do bodźców, jakie zostały wyszczególnione, w tym artykule, należą: zachęca-
nie do samodzielności, zaufanie, pomoc, zdolność współpracy, otwarta komunikacja. 
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Występowanie ich na przestrzeni okresu dojrzewania przyszłego sukcesora przekłada 
się na wzmocnienie wzajemnych relacji między stronami oraz modelowanie postawy 
potencjalnego spadkobiercy wobec pracy. Pozwala także na kształtowanie umiejętności 
samodzielnych zachowań, w sytuacjach trudnych, tym samym zdolności podejmowania 
decyzji w skomplikowanych okolicznościach. Wymienione stymulatory ewoluują na ko-
lejnych etapach osiągania dojrzałości przez sukcesora. Ich celem w kolejnym etapie jest 
zachęcanie do realizowania celów zawodowych w firmie rodzinnej, poprzez stworzenie 
warunków sprzyjających samorealizacji. Jak również pobudzanie motywacji poprzez 
akceptowanie autonomicznych wyborów dotyczących kształtowania ścieżki zawodo-
wej. Zaistnienie pozytywnych bodźców motywujących do przejęcia firmy rodzinnej 
stwarza warunki do przeprowadzenia tego skomplikowanego procesu w atmosferze 
porozumienie, co jednocześnie staje się kolejnym, dopełniającym całość, stymulatorem 
do podjęcia wyzwania, jakim jest kontynuowanie pracy rodziców.

Ewolucję bodźców skłaniających do przyjęcia roli sukcesora przedstawia poniższy 
rysunek. Wskazuje on kierunek rozwoju zachęt. Obrazuje jednocześnie proponowa-
ne w niniejszym artykule spojrzenie na proces przygotowania sukcesji z perspektywy 
wpływu oddziaływania rodzica na dziecko jako uwarunkowania skuteczności sukcesji.

Rys. 1 Ewolucja czynników motywujących do sukcesji

Źródło: opracowanie własne.

Prowadzenie w życie programu budowy motywacji do sukcesji w znaczący sposób 
może przyczynić się do jej skuteczności. Spowodować, że zgodnie z naszym oczekiwa-
niem firma zostanie przejęta przez potomka i będzie z powodzeniem funkcjonować, aż 
do następnej sukcesji. Wychowanie wartościowego człowieka, właściwie oceniającego 
wartość biznesu rodzinnego pozwala oczekiwać zaangażowania w jego rozwój.

Na koniec należy podkreślić jeszcze jeden pozytywny aspekt płynący z zaangażowa-
nia rodzica do pobudzania motywacji dziecka do sukcesji. Predecessor ma możliwość 
przełamania własnych oporów przed odejściem z firmy, przed koniecznością usunięcia 
się w cień [Phan, Butler, Lee, 2005]. Zrzeczenie się czynnego udziału w przedsięwzię-
ciu, którego było się kreatorem na przestrzeni wielu lat jest nie lada wyzwaniem. Przy-
gotowując potomka do zaplanowanej dla niego roli jednocześnie i sobie wyznacza się 
cele, a także granice własnej działalności. Stawia ramy ingerencji w funkcjonowanie 
firmy po dopełnieniu sukcesji. Zatem pozwala oswoić się z nową sytuacją życiową i po-
stawić kolejne cele na przyszłość.

Motywacja sukcesora jako determinanta skutecznej sukcesji 

wsparcie
zaufanie
szacunek
komunikacja
partnerstwo
dbałość

potrzeba samorealizacji porozumienie 
swoboda wyboru 

SKUTECZNA SUKCESJA 
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Strategiczne znaczenie sukcesji dla długookresowej  

perspektywy rozwoju firmy rodzinnej w Polsce

Abstract 
Succession is a key process in the future of the family business. The succession process ought to be 
closely related to the strategic targets of the company, as well as to its future needs. The successful per-
formance of the family business depends on numerous factors. Nowadays, when competition is getting 
stiffer and stiffer, what is more and more valued on the market is the uniqueness of the business. The-
refore, for family businesses - being unique in what values they hold, what targets they set and what 
management techniques they employ; for businesses taken over by means of succession – the oppor-
tunity of sustained and stable development is opening up. The decision to carry out a family succession 
process is of crucial importance for the firm’s development. Employing a succession strategy influences 
the dynamics of the development of the family business and constitutes a key factor in its sustained, 
intergenerational and stable growth. On how effective it is depends the subsequent existence of the 
family business and its long-term development.

Wstęp

Przedsiębiorstwa rodzinne odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju gospodarczym kra-
ju. Stanowią około 50% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Funkcjonują w bardzo 
zmiennych, nacechowanych niepewnością warunkach. Kluczowym problemem family 
business jest zapewnienie przetrwania przedsiębiorstwu w okresie długim. W tym celu 
założyciele firm muszą zadbać o sprawne przeprowadzenie zmiany międzygeneracyjnej 
czyli sukcesji. Żeby to było możliwe muszą wyznaczyć następcę, który będzie potrafił 
godnie i kompetentnie kontynuować dzieło przodków. Sposób przeprowadzenia sukce-
sji zdecyduje o przyszłości przedsiębiorstwa. Od tego, czy proces sukcesji będzie sprzy-
jał rozwojowi firm, zależy przyszłość przedsiębiorstw rodzinnych w kolejnych deka-
dach. Powodzenie sukcesji wpłynie na dynamikę firm rodzinnych oraz zdecyduje o ich 
długoterminowym, międzypokoleniowym stabilnym wzroście. Rozważania zawarte 
w artykule zaprezentowane są w oparciu o bogatą literaturę przedmiotu, polsko- i an-
gielskojęzyczną, jak też na podstawie różnych publikowanych artykułów i raportów.

Przedsiębiorczość i Zarządzanie
t. XII, z. 7, ss. 129–136
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Cechy przedsiębiorstwa rodzinnego w Polsce

Pojęcie przedsiębiorstwa rodzinnego nabrało w Polsce w ostatnich latach wyjątkowe-
go znaczenia, tak w życiu gospodarczym jak i społecznym. Dotychczasowe niewielkie 
zainteresowanie tą grupą przedsiębiorstw wynikało głównie z braku tradycji w naszym 
społeczeństwie [Safin K., (2008), s. 42]. Kodeks cywilny podaje, że przedsiębiorstwo 
rodzinne to takie, w którym właścicielami stają się osoby z rodziny, na drodze dziedzi-
czenia lub wniesionego wkładu kapitałowego [Dz.U., (1964) nr 16, poz.93].

Żeby właściwie zrozumieć specyfikę firmy rodzinnej, należy odnieść się do defini-
cji zapożyczonych z doświadczeń i praktyk obcych, ponieważ w literaturze polskoję-
zycznej brak jednoznacznego określenia dla tego sformułowania. Również na świecie 
wskutek licznych zmian, znaczenie pojęcia firma rodzinna nieustannie ewoluuje. M. 
Bertrand i A. Schor [2006, ss. 73-96] podają, że cechą charakterystyczną firm rodzin-
nych jest koncentracja na własności, kontroli oraz utrzymywanie przez członków ro-
dzin kluczowych pozycji zarządzania, nawet w sytuacji, gdy założyciel firmy już się wy-
cofał. Z kolei R. Anderson i D. Reeb [2003, ss.1301-1328] określają, że firmą rodzinną 
jest taka firma, w której menedżerem lub dyrektorem jest założyciel firmy lub członek 
jego rodziny. E. Venter, C. Boshoff i G. Maas [2005, s. 284] z firmą rodzinną kojarzą 
przedsiębiorstwo, które realizuje wizję działalności biznesowej i która posiada plany 
przekazania przedsiębiorstwa w przyszłości kolejnym potomkom rodziny. Natomiast 
C. Love (1979) uważa, że za przedsiębiorstwo rodzinne uznać można każdą firmę:

o dowolnej formie prawnej,
której kapitał w całości lub przeważającej części należy do rodziny,
w której decydujący wpływ na zarządzanie firmą ma właściciel lub inna osoba z ro-
dziny.
Definicje firm rodzinnych podkreślają znaczenie zaangażowania rodziny [Ander-

son R., Reeb D. (2003) ss.1301-1328].
W przypadku kryterium własności dominacja może oznaczać posiadanie w rękach 

rodziny pakietu większościowego, co nie zawsze jest jednoznaczne z koniecznością po-
siadania 50% + 1 głosów na zgromadzeniu wspólników. Wielkość pakietu uzależniona 
jest od zapisów statutowych firmy czy stopnia rozdrobnienia akcjonariatu spółki. Do-
minująca pozycja głównego udziałowca nie zawsze jednak determinuje rodzinny cha-
rakter firmy, między innymi ze względu na nieuwzględnianie problemów sukcesji oraz 
kultury organizacyjnej. Również w sytuacjach, gdy nabywca jest inwestorem spekula-
cyjnym, a firmę rodzinną kupuje w celach finansowych, mamy do czynienia z pasywną 
inwestycją finansową, a nie z firmą rodzinną [Stradomski M., (2010), ss. 42-53).

W wymiarze zarządzania określenie stopnia wpływu i kontroli jest trudniejsze. 
Może ono mieć znamiona wyłączności lub dotyczyć tylko pewnych aspektów zarzą-
dzania strategicznego czy jego kontroli. Firmy rodzinne funkcjonują według bardzo 
podobnych schematów i poddane są działaniu zbliżonych procesów. Pomiędzy czynni-
kami takimi jak rodzina i firma zachodzi wielowymiarowa interakcja. Najistotniejsze są 
występujące między tymi elementami sprzężenia zwrotne, wyznaczające sposób funk-
cjonowania, cele, system wartości czy politykę finansową firmy. Realizowane w firmach 
rodzinnych cele stanowią dwie grupy. Są to cele:

–
–
–
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moralne i etyczne, takie jak przetrwanie firmy, osiągnięcie gospodarczej niezależno-
ści oraz tworzenie dobrego wizerunku firmy,
ekonomiczne, to jest osiągnięcie zysku i zwiększenie udziału w rynku oraz realiza-
cję celów sprzedaży [Safin K. (1993), s. 26].
Według J. H. Astrachana [2002] na funkcjonowanie przedsiębiorstwa rodzinnego 

duży wpływ wywiera także siła rodziny, jej doświadczenie i kultura. Siłę określa po-
ziom udziału własności w kapitale, udział w nadzorze oraz udział w kontroli firmy. 
Doświadczenie dotyczy poziomu zaangażowania w sprawy funkcjonowania przedsię-
biorstwa i ma duży wpływ na wzrost doświadczenia przekazywanego przez rodzinę na-
stępnym pokoleniom. Od poziomu kultury w rodzinie zależą wzajemne relacje między 
wartościami rodzinnymi i biznesowymi oraz poziom zaangażowania w sprawy firmy. 
Dla efektywnego funkcjonowania firmy rodzinnej konieczne jest zrównoważenie z jed-
nej strony skutecznej organizacji firmy, a z drugiej harmonii rodzinnej [Surdej A., Wach 
K. (2010), ss. 14-17].

Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią w Polsce najliczniejszą grupę, jednak określe-
nie ich liczby może polegać jedynie na szacunkach. Przyjmując za ich podstawę, wyniki 
badania przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości można 
przyjąć, że 36% wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw to przedsiębior-
stwa rodzinne. Agencja podaje także, że wskaźnik ten wzrasta do 78%, jeżeli do grupy 
MMSP wliczone zostaną firmy jednoosobowe. Działalność gospodarcza osoby fizycz-
nej stanowi najbardziej popularną formę prawną działalności przedsiębiorstw rodzin-
nych. Udział firm rodzinnych w wytwarzaniu PKB wynosi 10,4% ogółu PKB w Polsce, 
z czego 7% PKB wytwarzają mikrofirmy, 1,9% małe firmy rodzinne, a 1,4% średnie 
firmy rodzinne1. Natomiast szacowana liczba zatrudnionych w firmach rodzinnych 
to około 1,3 mln pracowników, co daje 21% ogółu zatrudnionych w sektorze MMSP. 
Większość firm rodzinnych działa na rynkach lokalnych, dotyczy to głównie przedsię-
biorstw mikro (73%), natomiast przedsiębiorstwa małe i średnie działają na rynkach 
wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych [PARP, (2010), ss. 23-65].

Cechą charakterystyczną firm rodzinnych jest ich duża elastyczność i otwartość na 
zmiany, sprzyjająca szybkiemu adaptowaniu się do zmiennych warunków [Gudkova S., 
(2008), ss. 11-17]. Dzięki umiejętności działania w niszach rynkowych, w których moż-
liwe jest realizowanie specyficznych, niestandardowych zamówień, rodzinne podmioty 
mogą uniknąć konfrontacji z konkurencją. Do niewątpliwych zalet organizacji rodzin-
nych należą jeszcze takie cechy, jak zdolność szybkiego rozwijania innowacji, na które 
jest zapotrzebowanie rynku, minimalizowanie struktur biurokratycznych, tworzenie 
klimatu rodzinnego oraz umiejętność samofinansowania [Żeńcuch B.,(1998)].

Istotnym czynnikiem wyróżniającym tą grupę przedsiębiorstw jest system wartości 
i dziedzictwo. Respektowanie zasad związanych z tymi systemami stanowi naturalną 
ochronę przed wrogim przejęciem firmy, jednak tylko w sytuacji rozproszenia wła-
sności firmy pośród członków rodziny [Stradomski M., (2010), ss. 42-60]. Największy 
spadek wartości rodzinnych w firmie obserwuje się w trzecim pokoleniu. Pokolenie to 

1 Dane szacunkowe opublikowane przez PARP pochodzą z raportu o stanie sektora MŚP w Polsce 
w latach 2007-2008, PARP 2009, s. 25 (szacunkowe dane dotyczące wytwarzanego PKB przez poszcze-
gólne klasy przedsiębiorstw mikro, małych i średnich).

–
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cechuje najmniejsza motywacja do obrony przed wrogim przejęciem rodzinnego bizne-
su [Andrade L.F., Barra J.M., Elstrodt H.P., (2001)].

Pomimo dużej elastyczności i kreatywności, firmy rodzinne borykają się z wieloma 
problemami, specyficznymi dla przedsiębiorstw rodzinnych. Problemy te dotyczą naj-
częściej zarządzania finansami firmy, organizacji pracy oraz awersji do zatrudniania na 
stanowiskach kierowniczych osób spoza rodziny [www.bankier.pl]. Aspekty te są waż-
ne z punktu widzenia rozwoju firmy, gdyż niejednokrotnie osoby zarządzające firmą, 
nie dysonują wiedzą z zakresu przedsiębiorczości czy zarządzania. Równie często osoby 
zarządzające, nie mają świadomości swoich niskich kompetencji i braku umiejętności 
do kierowania firmą. Do najczęstszych błędów popełnianych przez zarządzających fir-
mą rodzinną należą:

traktowanie firmy jako systemu prostego,
brak perspektywistycznego myślenia,
koncentrowanie uwagi tylko wokół spraw bieżących,
niedostrzeganie znaczenia czynników wpływających na rozwój firmy,
problemy związane z podziałem pracy, konieczne w miarę rozwoju firmy [Popław-
ski W., (2003)].
Do gamy problemów typowych dla firm rodzinnych należy doliczyć jeszcze ne-

potyzm, którego skutkiem są niezdrowe relacje i zasady konkurencji pomiędzy pra-
cownikami. Również często w kluczowe cele funkcjonowania firmy wplecione zostają 
priorytety rodzinne (kariery czy dobrobyt członków rodziny), zakłócające prawidłowy 
rytm i rozwój firmy [Sułkowski Ł., Mariański A., (2009), ss. 156-158]. 

Stan żadnego przedsiębiorstwa nie trwa wiecznie, dlatego problemem przedsiębior-
stwa rodzinnego jest również rozwój. Firmy ewoluują, modyfikują swoją strukturę wła-
sności, swoją formę prawną. Zmiany te wymuszają przekształcenia w sposobie myślenia 
i działania, a także transformacje pokoleniowe. Największy problem dla organizacji rodzin-
nej stanowi przejęcie firmy przez następne pokolenie [Więcek-Janka E., (2007), s. 83].

Istota sukcesji w firmie rodzinnej

Sukcesja jest jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania firmy rodzinnej. 
Pomyślne jej przeprowadzenie jest procesem, od którego zależy rozwój i przyszłość 
przedsiębiorstwa [www.ipbbs.org.pl]. Sukcesja oznacza przekazanie firmy przez jej za-
łożyciela-właściciela swojemu następcy, którym może być członek rodziny lub ktoś spo-
za niej (zawodowy menedżer). Na proces sukcesji składa się wiele etapów, takich jak: 
przekazanie wiedzy, doświadczeń, uprawnień oraz praw własności [Surdej A., Wach 
K., (2010), ss. 54-55]. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych podaje, że 
sukcesja jest następstwem prawnym, nabyciem uprawnień, schedą, spadkiem, dzie-
dzictwem [Kopaliński W., (1967), s. 487]. Sukcesja, nazywana również zarządzaniem 
zmianą międzyorganizacyjną jest jednym z najbardziej złożonych problemów przedsię-
biorstw rodzinnych [Churchill N.C., Hapten K.J., (1997)].

Kluczowym elementem sukcesji jest wybór następcy, który miałby przejąć własność 
i kontrolę w przedsiębiorstwie. Proces związany z przekazaniem władzy i własności 

–
–
–
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wymaga odpowiedniego przygotowania następcy do przejęcia obowiązków wynikają-
cych z przejęcia kontroli w firmie. 

Planując sukcesję przedsiębiorca powinien ustalić kryteria sukcesu sukcesji, to zna-
czy określić, czy celem w procesie sukcesji ma być harmonia w rodzinie, czy wskaźniki 
ekonomiczne, czy może utrzymanie kontroli przez rodzinę [Surdej A., Wach K., (2010), 
ss. 54-55]. Bardzo ważne dla prawidłowego przeprowadzenia sukcesji jest podjęcie 
działań, związanych z:

zaplanowaniem sukcesji,
ustaleniem etapów przeprowadzenia sukcesji,
wskazaniem sukcesora oraz wyborem alternatywnych kandydatów,
określeniem czasu przeprowadzenia sukcesji,
podjęciem działań w kierunku przygotowania do roli nowego sukcesora (wychowa-
nia i wykształcenia),
dokonaniem transferu władzy i własności [Sułkowski Ł., Mariański A., (2009), 
ss.39- 40].
Problem sukcesji jest najbardziej istotny w młodych firmach rodzinnych, które są 

szczególnie wrażliwe na zmiany wynikające z przejęcia kontroli przez nowego mene-
dżera [Fiegener M.K., Brown M.B., Prince A.R., File K.M., (1996), s.34]. Proces suk-
cesji składa się z dwóch zachodzących procesów, to jest transferu własności i transfe-
ru kontroli. Procesy te powinny przebiegać równolegle, jednak z reguły jednocześnie 
nie zachodzą. Cesja własności dokonywana jest przeważnie dopiero po przeniesieniu 
praw kontroli [Stradomski M., (2010), ss. 148-153]. Dla dobra przedsiębiorstwa oraz 
jego właścicieli ważne jest, aby porozumienie pomiędzy właścicielem, a następcą było 
jasno sformułowane i nie wpłynęło w sposób negatywny na działalność firmy [Handler 
W.C., (1990), s.15]. 

Przejęcie firmy przez kolejne pokolenie nie zawsze jest proste. Bardzo często za-
łożyciel firmy ma problem, komu przekazać firmę rodzinną. Nie zawsze w rodzinie 
znajduje się odpowiedni następca lub następca chętny do przejęcia firmy. Również czę-
sto potencjalni sukcesorzy nie posiadają odpowiedniego wykształcenia, koniecznego 
do objęcia trudnych obowiązków z jakimi wiąże się zarządzanie przedsiębiorstwem. 
Proces przygotowania i wprowadzenia przyszłego sukcesora do roli zarządzającego fir-
mą, wymaga sporych nakładów czasu i obejmuje najczęściej okres kilkudziesięciu lat. 
Również nie należą do rzadkości przypadki, odsuwania sukcesji na dalszy plan [www.
kadry.nf.pl]. Jest to najczęściej wynik oporu przed utratą udziałów w firmie, albo prze-
konania, że kontrola nad firmą jest właściwa i nie ma powodu do pośpiechu. Może tu 
również zadziałać czynnik psychologiczny, to jest, objaw strachu przed bezużyteczno-
ścią i bezczynnością. Zajmowanie stanowiska, w którym niemożliwa jest konfrontacja 
z problemem jakim jest sukcesja, jest oznaką braku profesjonalizmu w podejściu do 
zarządzania i braku gotowości rodziny do podzielenia się własnością. Odkładając suk-
cesję na później właściciel działa na szkodę swoją, swojej firmy i swoich następców.

Również w przypadku niespodziewanej śmierci albo odejścia na emeryturę zało-
życiela firmy, pojawia się zagrożenie, że firma wkroczy w okres stagnacji, w efekcie 
którego może dojść nawet do upadku przedsiębiorstwa [ Jeżak J., Popczyk W., Winnic-
ka-Popczyk A., (2004), s. 75]. Niezależnie od tego, czy sukcesor jest czy nie, sukcesję 

–
–
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należy zaplanować. Powinna ona dać odpowiedź na pytanie, kto obejmie zarząd, kiedy 
i w jaki sposób [Landsberg I., (1999)].

Stan, w którym występuje brak następcy lub brak woli przekazania firmy, może 
grozić utratą rodzinnego charakteru firmy lub jej całkowitą likwidacją. Harmonijność 
sukcesji jest także zagrożona, gdy występuje zbyt wielu sukcesorów [Surdej A., Wach 
K., (2010), s. 59].

W polskich przedsiębiorstwach rodzinnych kwestia sukcesji jest bardzo często po-
mijana, bagatelizowana lub odkładana na przyszłość. Według badań przeprowadzonych 
przez PARP na potrzeby raportu „Badanie Firm Rodzinnych” tylko w 15% doszło 
do transferu pokoleń. Większość, bo aż 58% spośród badanej grupy firm rodzinnych, 
myśli o przekazaniu swojej firmy następnemu pokoleniu. Tylko 31% wyraziło zdecy-
dowaną wolę sukcesji, a aż 13% nie zamierza w ogóle uruchamiać procesów sukcesyj-
nych. Jedna trzecia respondentów nie podjęła dotychczas żadnej decyzji w tej sprawie. 
Podkreślenia wymaga fakt, że wola sukcesji jest zdecydowanie silniejsza w firmach 
z tradycjami rodzinnymi (istniejącymi powyżej 20 lat). Tu odsetek chętnych do przeka-
zania firmy następnemu pokoleniu wyniósł 49%. Z badania wynika również, że decy-
zja o podjęciu sukcesji nie jest determinowana wielkością przedsiębiorstwa, natomiast 
wyraźnie rośnie ze wzrostem liczby zatrudnionych. Spośród firm, które wyraziły chęć 
dokonania transferu międzypokoleniowego tylko 30% firm posiada strategię sukcesyj-
ną, natomiast sformalizowane plany sukcesyjne posiada zaledwie 10% przedsiębiorstw 
[PARP, (2009), ss. 129-138].

Praktyka pokazuje, że pośród polskich firm rodzinnych z sukcesją bywa róż-
nie. Część właścicieli przejawia strach przed oddaniem swojej firmy w ręce następcy, 
a znaczna większość nie ma wiedzy o mechanizmach sukcesyjnych.

Strategiczne znaczenie sukcesji dla trwałości firm rodzinnych w Polsce

Firmy rodzinne to bardzo zróżnicowane, wielowymiarowe podmioty, w których wza-
jemnie przenikają się dwie sfery, to jest rodziny i biznesu. Rodzina to system określony 
przez zespół norm, wewnętrznych zasad, układ relacji i hierarchii. Jest to także orga-
nizm, w którym każdy jej członek świadomie i mocno identyfikuje się przejmując naj-
ważniejsze poglądy, postawy, obyczaje, wzory zachowania i postępowania [Lewandow-
ska A., [w:] Pomykało W., (1993), s. 695]. Członkowie rodziny dążą do podtrzymania 
spójności i trwałości tego systemu. Podobnie jest w przedsiębiorstwie, z jego kulturą 
organizacyjną, systemem norm i wartości. Połączenie obu systemów, to jest rodziny 
i przedsiębiorstwa powoduje, że powstaje wyjątkowy organizm, jakim jest firma ro-
dzinna [Lewandowska A.]. Trwałość tego organizmu jest niewielka. Zaledwie 30% 
firm rodzinnych przechodzi w ręce drugiego pokolenia, a jedynie 3% jest zarządzana 
przez trzecie [Fleming Q.J., (2006), s.8]. W takich warunkach wyzwaniem dla właści-
cieli jest, by sukcesja była skuteczna, zapewniła wewnętrzny ład i przyczyniła się do 
zagwarantowania firmie długookresowej stabilizacji i rozwoju.

Dla przyszłości firmy sukcesja jest procesem kluczowym, który powinien być ści-
śle powiązany z celami strategicznymi przedsiębiorstwa i jego przyszłymi potrzebami. 
Dziś coraz większego znaczenia nabierają cechy świadczące o unikatowości przedsię-
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biorstwa [Boguszewicz-Kreft M., Złotowska G., (2009), s.117]. To właśnie firmy ro-
dzinne, ze swoją wyjątkowością w zakresie wyznawanych wartości, celów działania czy 
metod zarządzania, firmy prowadzone przez rodzinę z pokolenia na pokolenie, dzięki 
przeprowadzeniu sukcesji, mają szansę na długookresowy ustabilizowany rozwój.

Decyzja o przeprowadzeniu sukcesji własności i kontroli jest jedną z najbardziej 
istotnych dla rozwoju firmy rodzinnej. Przeprowadzenie skutecznej strategii sukcesji 
decyduje o dynamice rozwoju family business oraz jej długoterminowym, międzypokole-
niowym stabilnym wzroście. 

Podsumowanie

W dzisiejszych bardzo zmiennych warunkach, w obliczu narastającej konkurencji coraz 
ważniejsze staje się takie zarządzanie przedsiębiorstwem, które może zapewnić trwały 
sukces ekonomiczny. Strategiczne znaczenie dla przedsiębiorstw rodzinnych ma po-
myślne przeprowadzenie sukcesji, ponieważ od niej zależy dalszy byt firmy i jej rozwój. 
Przebieg sukcesji uzależniony jest od wielu czynników występujących po stronie firmy, 
rodziny i otoczenia. Przeprowadzenie strategii sukcesji ma wpływ na dynamikę rozwo-
ju family business i decyduje o jej długoterminowym, międzypokoleniowym stabilnym 
wzroście. Od jej skuteczności zależy dalsza egzystencja i długofalowy rozwój firmy ro-
dzinnej.
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Programowanie przyszłości biznesu w oparciu  

o więzi rodzinne –wybrane problemy sukcesji

Abstract 
It is necessary to underline the significance of  succession problem to functioning of  family businesses 
and their existence as one of  immanent dilemmas of  this group of  business units. In the paper a special 
attention is drawn to the problem of  succession from the perspective of  programming the future of  a fa-
mily business. The paper presents the idea of  succession in the aspect of  strategic planning and it indicates 
some important issues from the author’s point of  view, connected with planning and effective realization 
of  succession. The paper is an attempt to characterize the main aspects and problems of  wealth and power 
transfer in a family business noticed by the author, discussed in the contemporary literature of  the subject.

Strategiczna wizja przyszłości w firmie rodzinnej. Wprowadzenie.

Aktywność gospodarcza współczesnych przedsiębiorstw odbywa się w warunkach nie-
pewności i nieustannych zmian w otoczeniu. Każde przedsiębiorstwo zmuszone jest 
do przewidywania i kreowania własnej przyszłości. Jak podkreślają Adamczyk i Nit-
kiewicz [2007, s. 57] każde przedsiębiorstwo świadomie lub nieświadomie, w sposób 
o różnym stopniu formalizacji podejmuje decyzje o znaczeniu strategicznym. Przewi-
dywanie przyszłych celów, środków i sposobów działania w formie prognoz, progra-
mów i planów stanowi metodyczną podstawę strategii. Istotnym zdaje się tutaj proces 
programowania, rozumianego jako aktywne przewidywanie i kształtowanie zjawisk.  
W fazie programowania opracowywane są koncepcje rozwoju, stanowiące swego ro-
dzaju pomost między przewidywaniem odległej przyszłości (prognozowaniem), a jej re-
alnym kształtem, opartym na szczegółowym bilansowaniu zadań i środków, z którym 
wiąże się planowanie [Adamczyk, Nitkiewicz 2007, s. 58]. W przypadku przedsiębiorstw 
rodzinnych na szczególną uwagę w tym zakresie zasługuje przygotowanie i realizacja 
sukcesji. Jest to jeden z pewnych do przewidzenia aspektów losu przedsiębiorstwa, któ-
ry może zostać precyzyjnie zaprojektowany i przygotowany w całym jego cyklu życia. 
Obserwacja rzeczywistości gospodarczej przyczynia się do wniosku, iż konieczność 
sukcesji jest elementem niepodważalnie pewnym co do wystąpienia w przyszłości, jed-
nak jej planowanie często jest zaniedbywane i pomijane w planowaniu strategicznym 
w firmach rodzinnych.

Przedsiębiorczość i Zarządzanie
t. XII, z. 7, ss. 137–150 
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Przedsiębiorstwa rodzinne, analogicznie jak inne przedsiębiorstwa, zmuszone są 
do przewidywania i tworzenia własnej przyszłości, z tą różnicą, iż w przypadku tych 
pierwszych krytycznym dla ich długoterminowej egzystencji i rozwoju jest nakreślenie 
planów sukcesji.

Jak podkreśla J. Penc [2010, s. 50] każde przedsiębiorstwo musi nadążać za zmianami  
w otoczeniu, wprowadzać zmiany w swojej strategii, strukturze i kulturze, aby sprostać 
wymaganiom i zachować wewnętrzną równowagę systemu. W przypadku przedsię-
biorstw rodzinnych, do działań adaptacyjnych włączyć należy planowanie sukcesji. Tak-
że w strategię tych przedsiębiorstw należy bezwarunkowo wpisać rozwiązanie dylematu 
sukcesji. Strategia rozumiana jako kompleksowy plan osiągania celów organizacji [Griffin 
2004, s. 245] czy też jako długofalowa polityka przedsiębiorstwa wytyczająca zasadnicze 
dla niego kierunki i reguły działania [Obłój 1998, ss. 32-33] bezsprzecznie powinna za-
wierać wytyczne dotyczące sukcesji. Ujęcie w niej sukcesji pozwoli na długofalowy roz-
wój, zachowanie równowagi oraz zapewni odpowiednie warunki egzystencji i rozwoju  
w przyszłości.

Integralną częścią zarządzania przedsiębiorstwem powinno być planowanie strate-
giczne. Jak podkreśla J. Penc, punktem wyjścia przy ustalaniu planów strategicznych 
przedsiębiorstwa jest opracowanie wizji jego funkcjonowania. Wizja jest zwartym sce-
nariuszem, pewnym wyobrażeniem przyszłości przedsiębiorstwa. Scenariusz ten powi-
nien zawierać między innymi [Penc 2001, s. 47]: 

opis postrzeganego środowiska jego działalności, w szczególności postępujących 
zmian społecznych prowadzących do zarzucenia starych i powstawania nowych idei;
opis charakterystycznych kompetencji istniejących w firmie obecnie lub możliwych 
do rozwinięcia w przyszłości; 
zrozumienie prawdopodobnej drogi od miejsca obecnie zajmowanego przez firmę 
do miejsca, które ma ona nadzieję zająć.
W przypadku firmy rodzinnej tworzenie owego scenariusza niemożliwe jest bez jasnego  

i precyzyjnego sformułowania oraz zaplanowania sukcesji.
Planowanie przedsiębiorstwa jest sformalizowanym procesem podejmowania de-

cyzji, w którym wypracowuje się pożądany obraz przyszłego stanu przedsiębiorstwa 
i określa sposoby jego osiągnięcia. Planowanie ma sens tylko wtedy, gdy obejmuje się 
nim odpowiednio duży kompleks silnie współzależnych zagadnień [STRATEGOR 
1999, ss. 415-416]. Już w roku 1916 H. Fayol podkreślił znaczenie planowania, określo-
nego jako „przewidywanie”. Przewidywanie to oznaczało snucie przypuszczeń co do 
przyszłości i przygotowywanie jej. Samo przewidywanie uznał jako początek działania 
[Fayol 1976, ss. 48-64]. Jako jeden z aspektów przygotowywania przyszłości firmy ro-
dzinnej o krytycznym znaczeniu wskazać należy międzypokoleniowy transfer władzy 
i własności. 

Sukcesja jest czynnikiem wyróżniającym przedsiębiorstwa rodzinne spośród ogółu 
przedsiębiorstw. Obejmuje ona wiele aspektów zarządzania: strategię firmy, strategię 
personalną, kulturę organizacyjną i strukturę własności. Dokonywanie się sukcesji jest 
procesem, który obejmuje długi okres. Przejęcie przedsiębiorstwa przez następcę sta-
nowi końcowy akt procesu sukcesji, powodujący zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu 
zarówno podmiotu gospodarczego, jak i rodziny. Choć niemal 2/3 firm rodzinnych 

–

–

–
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w Polsce wyraziło chęć przekazania firmy kolejnemu pokoleniu, to tylko co trzecia po-
siada strategię sukcesyjną. Zaledwie w 10 proc. firm rodzinnych ta strategia jest spisana. 
Pomimo faktu, iż sukcesja jest procesem kluczowym dla przyszłości firmy i właściciele 
biznesów rodzinnych postrzegają go jako bardzo istotny moment w życiu przedsiębior-
stwa, pozostaje problemem do rozwiązania [Sukcesja w polskich firmach rodzinnych 
2010]. Studia literaturowe obejmujące publikacje o pochodzeniu wielonarodowym 
również skłaniają do konkluzji, iż transfer własności i władzy jest jednym z głównych 
problemów firm rodzinnych na świecie [por. Dyck B. i in. (2002), ss. 143-162; EC 
(2002); Handler W.C. (1994), ss. 133-157; Miller D. i in. (2003), ss. 513-531; Sharma 
P. i in. (2003), ss. 1-14; Morris M.H. i in. (1997), ss. 385-401]. Stwierdzić także należy,  
iż sukcesja to nie wyłączny problem założyciela i sukcesorów, lecz wielowymiarowy 
proces angażujący różnych aktorów zarówno z wnętrza, jak i spoza danej firmy rodzin-
nej [Handler 1994, ss. 133-157]. 

Jeszcze jednym aspektem, w którym można postrzegać sukcesję jest współczesna 
apoteoza sustainable enterprise. Trudne do wyrażenia jednoznacznie w języku polskim po-
jęcie sustainability, to szczególny, jak podkreśla W.M. Grudzewski i in. [2010, s. 26] mega-
paradygmat współczesności, podkreślający zdolność do kontynuowania biznesu nawet 
w hiperdynamicznym otoczeniu oraz zdolność do podtrzymywania życia organizacji, 
a nawet jej swoistej reinkarnacji. Zdolność do rekonstrukcji pozwala organizacjom prze-
trwać i „odrodzić się na nowo”. Aktualna dyskusja nad modelem skutecznego zarządza-
nia sprowadza się w dużej części do odpowiedzi na pytanie o „źródła odnowy” w przed-
siębiorstwie [Grudzewski i in. 2010, s. 34]. Podkreślić tutaj zatem można, iż planowanie 
i przeprowadzanie sukcesji to działania zmierzające do osiągnięcia wspomnianego celu, 
przedłużenia życia rodzinnego biznesu poza czas życia i zawodowej aktywności założyciela  
i właściciela.

Na podkreślenie zasługuje w tym miejscu fakt, iż funkcjonowanie firmy rodzinnej, 
szczególnie małej, bazuje w przeważającym stopniu na relacjach i więziach wewnątrz-
rodzinnych, które niejednokrotnie przyczyniają się do podejmowania decyzji w sposób 
nieracjonalny oraz prowadzą do działań niezgodnych z ekonomicznym myśleniem i za-
sadami prawidłowego zarządzania. Przed przystąpieniem do analizy literaturowej pro-
blemu udziału rodziny w zarządzaniu strategicznym firmy rodzinnej ze szczególnym 
uwzględnieniem sukcesji, warto zwrócić uwagę na definicyjne ujęcie przedsiębiorstwa 
rodzinnego.

Specyfika firmy rodzinnej.

Nie istnieje powszechnie akceptowana definicja firmy rodzinnej. Trudno jest spo-
tkać takie definicje, niezależnie od stopnia rozwinięcia i ustabilizowania ana-
lizowanej gospodarki [Sharma 2004, ss. 1-36; Sonfield, Lussier, Pfeifer, Mani-
kutty 2005, ss. 9-26]. W literaturze odnaleźć można jednak bardzo wiele prób 
sformułowania pojęciowej i operacyjnej definicji przedsiębiorstwa rodzinnego. 
[por. Handler 1989, ss. 257-276; Westhead i Cowling 1998, ss. 31-56; Chua i in. 1999,  
ss. 19-39; Astrachan, Allen i Spinelli 2002; Astrachan i Shanker 2003, s. 211-219]. 
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Występujące w literaturze definicje przedsiębiorstwa rodzinnego, próbują wyjaśniać 
jego społeczno-ekonomiczną specyfikę. Warto przytoczyć kilka przykładów [PARP 
2009, s. 50]: 

„... z biznesem rodzinnym mamy do czynienia, jeśli co najmniej dwie generacje jed-
nej rodziny miały znaczący wpływ na cele i politykę firmy.”
firma rodzinna posiada dowolną formę prawną, kapitał przedsiębiorstwa znajduje się  
w całości lub w decydującej części w rękach rodziny i przynajmniej jeden członek rodzi-
ny wywiera decydujący wpływ na kierownictwo lub sam sprawuje funkcję kierowniczą,  
z zamiarem trwałego utrzymania przedsięwzięcia w rękach rodziny.
z biznesem rodzinnym mamy do czynienia, jeżeli pracuje w nim co najmniej dwóch 
członków rodziny, sprawując kontrolę nad zarządzaniem i finansami, a sukcesja 
miała miejsce lub jest planowana.
Wśród najczęściej uwzględnianych kryteriów definicyjnych dominu-

je kryterium własności lub zarządzania. Często też przyjmowane są defini-
cje podkreślające zaangażowanie (członków rodziny) w biznes oraz takie, które 
uwzględniają więcej niż jedno kryterium. Rzadziej można spotkać definicje uwzględ-
niające sukcesję jako niezbędne kryterium przynależności do grupy firm rodzinnych.  
W polskiej teorii firm rodzinnych nie występuje obecnie jednoznaczna definicja firmy 
rodzinnej, zbudowana na potrzeby lokalnych uwarunkowań [PARP 2009, ss. 50-51]. 
Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości za-
proponowała definicję przedsiębiorstwa rodzinnego na potrzeby prowadzonych badań 
i przygotowywanych projektów. Według propozycji tej do przedsiębiorstw rodzinnych 
kwalifikowane są podmioty gospodarcze z sektora mikro, małych lub średnich przed-
siębiorstw o dowolnej formie prawnej, zarejestrowane i działające w Polsce, w których 
[PARP 2009, s. 52]: 

wspólnie pracuje co najmniej dwóch członków rodziny, 
co najmniej jeden członek rodziny ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębior-
stwem, 
członkowie rodziny posiadają znaczące (większościowe) udziały w przedsiębior-
stwie. 
Firmy rodzinne to znaczący segment w każdej gospodarce. Jedna trzecia podmio-

tów z listy Fortune 500 to duże przedsiębiorstwa rodzinne [Ibrahim and Ellis, 2004]. 
Firma rodzinna stanowi współcześnie integralną część gospodarki rynkowej. Bada-
nia prowadzone w wielu krajach wykazały, że firmy rodzinne stanowią do 90% ogól-
nej liczby firm w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Środkowej i Południowej, a także 
w Europie Zachodniej oraz Azji. W Stanach Zjednoczonych firmy rodzinne to prawie 
90% wszystkich przedsiębiorstw, które generują 40% PKB. W Unii Europejskiej udział 
przedsiębiorstw rodzinnych waha się w zależności od kraju od 45% do 90%. W UE 
wytwarzają one 45%-65% PKB [Popczyk 2003, s. 139].

Przedsiębiorstwa rodzinne odgrywają istotną rolę w światowej gospodarce. 
Fakt ten potwierdza się w szczególności w przypadku ustabilizowanych gospo-
darek rynkowych, gdzie inicjatywy przedsiębiorcze są szczególnie silnie wspie-
rane. Choć brak jest pełnych statystyk umożliwiających obserwację i analizę 
obecności firm rodzinnych na świecie, wiele badań naukowych prowadzonych  
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–

–
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–

–
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w różnych krajach potwierdza wagę tego typu biznesów dla funkcjonowania gospoda-
rek tych krajów [Astrachan i Shanker 2003, s. 211; Morck i Yeung 2004, ss. 391-409].

W świetle zarysowanej powyżej specyfiki firm rodzinnych warto przyjrzeć się wybra-
nym aspektom sukcesji oraz immanentnym problemom istniejącym w tym obszarze.

Sukcesja jako kreowanie przyszłości przedsiębiorstwa

Długofalowe sukcesy firm opierają się współcześnie na możliwościach pozyskania 
wysokiej jakości kapitału ludzkiego, ludzi utalentowanych, zdolnych do kreatyw-
nego rozwiązywania problemów, o przedsiębiorczym myśleniu i działaniu. Pozy-
skiwanie pracowników o właściwych kompetencjach, ich rozwój i doskonalenie 
musi być ukierunkowane strategicznie [Penc 2010, ss. 113-114]. W przypadku przed-
siębiorstw o rodzinnym charakterze część zasobów ludzkich często pozyskiwa-
na jest w nieco nieracjonalny sposób, z pominięciem ekonomicznego myślenia.  
W przedsiębiorstwach tych bowiem transfer własności i władzy odbywa się często 
w oparciu wyłącznie o posiadane zasoby i więzi rodzinne. Transfer własności i władzy 
(zarządzania) do kolejnych pokoleń jest jednocześnie jednym z głównych problemów, 
z jakim spotykają się przedsiębiorstwa rodzinne jest. Na podkreślenie jednak zasługuje 
tutaj fakt, iż sukcesja wewnątrz rodziny jest jedną spośród wielu możliwości. Z drugiej 
jednak strony badania empiryczne prowadzone w tym obszarze wskazują na dążenie 
większości aktualnych liderów przedsiębiorstw rodzinnych do utrzymania kontroli 
w rękach rodziny po zakończeniu ich kadencji.

W wielu firmach rodzinnych założyciele próbują uwiecznić swoje dziedzictwo i za-
pewnić kontynuację kontroli rodziny nad firmą poprzez międzypokoleniową sukcesję 
zmierzającą do przekazania firmy ich dzieciom. Międzypokoleniowa sukcesja to wy-
zwanie związane z przekazaniem przewag strategicznych leżących w dyspozycji rodzi-
ny. Chua et al. (2003) [Chua i in.2003, ss. 331-338] podkreślają, iż problem sukcesji to 
jeden z głównych składników studiów i badań nad firmami rodzinnymi. Podkreślają 
oni jednak, iż pomimo znaczenia problematyki strategii i sukcesji w firmach rodzin-
nych, aspekty wiążące strategię i sukcesję są rzadko poruszane i eksplorowane. 

Według J.L. Ward [Ward, 1987], w firmach rodzinnych rzadko przygotowuje się 
plany sukcesji. Badania dowodzą, iż plany sukcesji opracowuje się jedynie w przypadku 
20-40% firm rodzinnych (Mandelbaum 1994, ss. 369-375). Opór w stosunku do plano-
wania sukcesji postrzegany jest przez badaczy jako stosunkowo silny (Lansberg 1988, 
ss. 119-143). Często głównym powodem takiego oporu jest niechęć samego przedsię-
biorcy (Sharma i in. 1997, ss. 1-35).

Jak podkreśla M.M. Babikan [2007, ss. 19-22], w praktyce w 70% sukcesji w firmach 
rodzinnych nie udaje się przekazanie własności i władzy kolejnemu pokoleniu, zaś 90% 
firm upada w trzecim pokoleniu. Badania przeprowadzone przez Williams Group wy-
kazały, iż poniżej 3% niepowodzeń spowodowanych jest błędami księgowymi, prawny-
mi lub niewłaściwym doradztwem w zakresie planowania finansowego i podatkowego. 
Oznacza to, że specjaliści-doradcy posiadają umiejętności niezbędne do skutecznego 
dokonania międzypokoleniowej sukcesji. Czynnikiem niszczącym sukcesje są „mięk-
kie” obszary, takie jak zaburzenia komunikacji wewnątrzrodzinnej, brak przygotowania 
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sukcesorów oraz brak istnienia rodzinnej misji. K. Ellis [2010, ss. 14-15] zwraca uwagę, 
iż jedynie 1/3 firm rodzinnych podlega skutecznej sukcesji do kolejnego pokolenia, zaś 
w przypadku dalszego przekazania biznesu trzeciemu pokoleniu, sukcesem kończy się 
niecała połowa sukcesji. Przyczyn nieudanych sukcesji dopatrywać się można w nie-
jasnych, niedopracowanych planach sukcesji, niekompetentnych i nieprzygotowanych 
sukcesorach oraz rywalizacji wewnątrz rodziny. Stavrou [2003, ss. 331–346] podkreśla, 
iż zauważa się, iż w praktyce sukcesja nie jest przeprowadzana prawidłowo, szczególnie 
za życia założyciela firmy.

Wątkiem istotnym, zaznaczanym w wielu opracowaniach jest fakt, iż droga 
do rodzinnego przywództwa musi zostać jasno nakreślona, a także musi być bez-
względnie naznaczona wymaganiami w zakresie edukacji i doświadczenia. Aby zre-
dukować konflikty, rodzinny plan zarządzania musi uwzględniać także członków 
rodziny, którzy zaistnieją w rodzinnym biznesie w późniejszym okresie. Takie dzia-
łania mogą wyeliminować subiektywizm wyborów dokonywanych przez rodziców, 
wskazujących jako sukcesorów faworyzowanych potomków, którzy mają przejąć 
w przyszłości role liderów rodzinnego biznesu. Subiektywizm w wyborach sukce-
sorów zdarza się często, pomimo niestosowności wybranych postaci w odniesieniu 
do przygotowywanego stanowiska i planowanej roli w biznesie. Stworzenie precy-
zyjnej koncepcji sukcesji ze wskazaniem wytycznych w zakresie edukacji, doświad-
czenia i umiejętności, oznaczać może pomyślną kontynuację rodzinnego biznesu  
w przyszłości.

Jedna z definicji udanego transferu władzy i własności podkreśla, iż niezwykle istot-
ne jest utrzymanie kontroli nad wyżej wymienionymi przez przyszłych beneficjentów. 
Definicja ta może także dotyczyć sprzedaży biznesu poza członków rodziny. Proble-
matycznym zagadnieniem jest tutaj swoisty konflikt tej koncepcji z ideą utrzymania 
rodzinnego biznesu w rodzinie, jednak z punktu widzenia składników majątku jest ona 
satysfakcjonująca.

Podczas opracowywania planu sukcesji, gdy celem jest utrzymanie rodzinnego biz-
nesu i rodzinnej harmonii, należy rozważyć fakt, iż niektórzy członkowie rodziny będą 
chcieli utrzymać biznes, zaś inni będą oczekiwali korzyści majątkowych w innej formie 
[Babikan 2007, ss. 19-22].

W znaczącej części literatury podkreślany jest fakt, iż sukcesja kadry zarządzają-
cej jest wyjątkowym wydarzeniem i wyzwaniem dla większości firm. Freidman i Singh 
[1989, ss. 718–744] zwracają uwagę na fluktuacje cen akcji przedsiębiorstw notowanych 
na światowych giełdach, które towarzyszą wszelkim zapowiedziom dotyczącym sukce-
sji. W sytuacji gdy wskazane osoby z wnętrza organizacji przejmują zarządzanie, kiedy 
jednocześnie nie występują znaczące zmiany w zespole zarządzającym na najwyższym 
szczeblu, sukcesje postrzega się jako zapowiadające kontynuację w sposobie prowadze-
nia biznesu. W szczególności ma to miejsce gdy dotychczasowy menedżer najwyższego 
szczebla pozostaje w radzie nadzorczej. Skrajny przypadek przytaczają D. Miller i J. 
Shamsie, [2001, s. 725-745]. Zwracają oni uwagę, że sukcesje obejmujące osoby spo-
za firmy i rodziny postrzegane mogą być jako wywołujące zbyt dużo zmian. Osoby 
niezaangażowane dotąd w działalność danego podmiotu mogą dodatkowo wykazywać 
niezdecydowanie w podejmowaniu decyzji i wahanie charakterystyczne dla nowicjusza 
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poszukującego swojej drogi i miejsca. Reakcje niedojrzałego sukcesora są także przed-
miotem rozważań Kets de Vries i Millera [1984]. Podkreślają oni, iż reakcje wspomnia-
nego nowicjusza obejmować mogą także zbyt duża podległość, konserwatyzm, bunt, 
nadmierne dążenie do zmian, ambiwalentność oraz dezorientację. 

Kontynuując wątek dotyczący zaistnienia nowego menedżera, zwrócić należy uwagę 
na fakt, iż międzypokoleniowa sukcesja doprowadza do powstania niezwykłej przepa-
ści między „nowym” i „starym” menedżerem. Luka ta dotyczy zarówno wieku (zwykle 
25-30 lat), jak i doświadczenia [Handler1994, ss. 133–174]. Kets de Vries, Miller oraz 
Kimhi [1984, 1997, ss. 309–318] zwrócili uwagę, iż wspomniana luka, niedojrzałość 
sukcesora oraz emocjonalne stosunki międzypokoleniowe w rodzinie mogą zwiększyć 
prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji uległości lub buntu. 

Przekazanie władzy kolejnemu pokoleniu jest niezwykle istotnym zagadnieniem, co 
znajduje swój wyraz w wielu studiach literaturowych i prowadzonych badaniach em-
pirycznych. W literaturze przedmiotu zauważyć można zgodę co do faktu, iż sukcesja 
to nie jednorazowe zdarzenie lecz proces prowadzący to transferu własności i nadzoru 
nad zarządzaniem (władzy) do sukcesorów. Choć wielu autorów [Morris i in. 1997, ss. 
385-401; Sharma i in. 2003, ss. 1-14] podkreśla znaczenie planowania jako przyczynku 
do sukcesu procesu sukcesji, badania wskazują, iż sukcesje nie są w praktyce zaplano-
wane na czas. (Bjuggren i Sund 2001, ss. 11-23; Sharma i in. 2003, ss. 1-14]. Badania 
prowadzone przez Sonfield i Lussier [2004, ss. 9-26] wskazują, iż planowanie sukcesji 
doceniane jest w większym stopniu w przedsiębiorstwach drugiego i trzeciego pokole-
nia, zaś w pierwszym pokoleniu przedsiębiorców planowanie sukcesji jest zjawiskiem 
występującym rzadziej. 

Sukcesja to proces wielowymiarowy i skomplikowany. Przygotowywanie przed-
siębiorstwa do przekazania sukcesorom związane jest w praktyce z trzema rodzajami 
problemów. Pierwszą grupę stanowią problemy psychologiczne i emocjonalne [Kets 
de Vries, 1993, ss. 59-71; Morris i in. 1997, ss. 385-401; Bjuggren i Sund 2001, ss. 11-
23; Sharma i in. 2001, ss. 17-35; Dyck i in. 2002, ss. 143-162]. Druga grupa problemów 
związana jest ze złożonością procesu sukcesji oraz faktem, że właściciel-menedżer ma 
ograniczone lub nie posiada wcale doświadczenia i wiedzy w zakresie sukcesji [Morris 
i in.1997, ss. 385-401; Dyck i in. 2002, ss. 143-162; Malinen 2004, ss. 130-139]. Trzeci 
typ problemów wynika z systemów prawnych poszczególnych krajów, w szczególności 
przepisów dotyczących działalności gospodarczej, podatków oraz procedur admini-
stracyjnych [Bjuggren i Sund 2001, ss. 11-23].

Kluczowa, definicyjna cecha charakterystyczna firmy rodzinnej, stanowiącej wła-
sność rodziny i będącej zarządzaną przez rodzinę, pozwala na stwierdzenie, że zagad-
nieniami ściśle zazębiającymi się jest problem sukcesji i strategii firmy rodzinnej [Broc-
khaus 1994, ss. 25-40]. Formułując zwięźle, można skonstatować, iż “udany” biznes 
rodzinny uwarunkowany jest udaną, efektywną strategią (w sensie tradycyjnym) i uda-
ną sukcesją. Te motywy implikują stanowczo dominację interesów rodzinnych ponad 
interesami innych interesariuszy przedsiębiorstwa rodzinnego [Schultz i in. 2001, ss. 
99-116].

Specyfika firmy rodzinnej warunkuje dużą wagę rodziny i nieekonomicznych zain-
teresowań w procesie podejmowania decyzji i planowania w takim przedsiębiorstwie. 
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W literaturze zauważyć można rosnącą świadomość faktu, iż formułowanie strategii 
przedsiębiorstwa rodzinnego przebiega w odmienny sposób w stosunku do innych or-
ganizacji [Chua i in.2003, ss. 331-338; Sharma i in.1997, ss. 1-35]. Dla przykładu po-
dać można teorię interesariuszy, która utrzymuje, iż formułowanie strategii musi być 
rozpatrywane w kontekście różnorodnych interesariuszy firmy. W przypadku biznesu 
rodzinnego naciski interesariuszy skupione są na rodzinie. W istocie „model trzech 
okręgów” pozycjonuje formułowanie strategii na skrzyżowaniu interesów rodziny, fir-
my i interesów właściciela. [Chua i in.2003, ss. 331-338; Sharma i in.1997, ss. 1-35; Ger-
sick i in. 1997]. Z tej perspektywy stwierdzić można, że strategia w firmach rodzinnych 
musi brać pod uwagę wiele czynników charakterystycznych dla biznesu rodzinnego, 
włączając w to stosunek (odniesienie) członków rodziny do wyborów strategicznych, 
związków strategii z własnością oraz kluczowych więzi wewnątrzrodzinnych [Chua 
i in.2003, ss. 331-338; Sharma i in.1997, ss. 1-35; Drozdow and Carroll 1997, ss. 75-88]. 
W związku z tym, w formułowaniu strategii i jednoczesnym programowaniu przyszło-
ści musi być brana pod uwagę “podwójna tożsamość” firm rodzinnych i skrzyżowanie 
dwóch istotnych problemów: strategii i interesów rodziny. 

W planowaniu sukcesji niebagatelne znaczenie ma dziedzictwo, altruistyczne mo-
tywy seniorów rodów w stosunku do potomstwa, szacunek międzypokoleniowy oraz 
stosunek młodszego pokolenia zarówno do samej rodziny i więzi rodzinnych jak i biz-
nesu. [Handler 1992, ss. 283-307; Churchill and Hatten 1987, ss. 51-63; Chua i in.2003, 
ss. 331-338; Birley 1999, ss. 598-608, 2002, ss. 5-19; Schultz i in. 2001, ss. 99-116]. Te 
zagadnienia mają kluczowe znaczenie dla rozwoju przyszłych sukcesorów.

Sukcesja jest procesem, który zawiera wybór sukcesora i jego trening lub „dostra-
janie”. Ten proces wprowadza potencjalnego sukcesora do „obsługi” firmy rodzinnej 
i pozwala na tym etapie dokonać wyboru sukcesora lub sukcesorów [Garcia-Alverez 
i in. 2002, ss. 189-203]. Zwykle transfer władzy do kolejnego pokolenia ma miejsce 
także w przyszłości [Dyer i Handler 1994, ss. 71-91; Handler 1994, ss. 133-151; Sharma 
i in. 2003, s. 1]. To międzypokoleniowe przejście jest procesem wieloetapowym, w cza-
sie którego starsze pokolenie stopniowo wycofuje się z aktywnego zarządzania firmą 
[Sharma i in. 2001, ss. 17-35; Morris et al., 1997]. Na uwagę jednak zasługuje fakt, iż 
proces sukcesji nie kończy się z chwilą przekazania władzy. Udana sukcesja obejmuje 
także przyjęcie – akceptację oraz integrację nowego zarządzania [Sharma i in. 2001, ss. 
17-35].

Proces sukcesji może mieć krytyczny wpływ na strategię przedsiębiorstwa i jego funk-
cjonowanie w przyszłości. Wprowadzanie i trening potencjalnych sukcesorów zawiera 
także przekazywanie wartości i długoterminowych celów oraz technicznych i zarząd-
czych umiejętności, włącznie z wiedzą specyficzną dla danego przedsiębiorstwa [Gar-
cia-Alverez i in. 2002, ss. 189-203]. Od sposobu doboru i treningu sukcesorów zależy 
w dużym stopniu sukces przekazania i także prawdopodobnie orientacja strategiczna suk-
cesorów [Gersick i in. 1999, ss. 287-297]. Wspomniani autorzy zidentyfikowali dwa mo-
dele wzorców wprowadzania sukcesorów. Najpopularniejszy to wczesne zaangażowanie  
i wprowadzenie do firmy. Drugi model obserwowany w praktyce gospodarczej obejmu-
je koncepcję późnego wejścia sukcesora do biznesu rodzinnego poprzedzonego edu-
kacją i zatrudnieniem w innych podmiotach. Te różne wzorce mogą mieć zasadniczy 
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wpływ na ewolucję strategii przedsiębiorstwa rodzinnego. W kontekście wprowadzania 
opisanego powyżej, potrzeba przystosowania zainteresowań i preferencji młodego po-
kolenia może prowadzić do mniej lub bardziej stopniowej ewolucji przedsiębiorstwa 
[Murray 2003, s. 17]. Zasadne zatem zdaje się stwierdzenie, iż na strategię przedsiębior-
stwa może mieć wpływ sam proces transferu międzypokoleniowego [Handler 1994, ss. 
133-151]. 

W praktyce zauważyć można różny stopień akceptacji młodego pokolenia i jego 
możliwości do implementacji własnych strategii. Wpływ mają tu także relacje sukceso-
ra z pozostałymi członkami rodziny, którzy nie zostali wyselekcjonowani do przejęcia 
biznesu. [Sharma i in. 2001, ss. 17-35; Chua i in.2003, ss. 331-338; Morris 1997, s. 385]. 
Murray [2003, ss. 133-151] podkreśla szczególną wagę akceptacji planu sukcesji przez 
członków rodziny oraz transformacji po sukcesji.

Nichols [1982, s. 217] zauważa, iż w firmach rodzinnych zwraca się większą uwagę 
na aspekty rodzinne, takie jak zaangażowanie w biznes czy wspólnota, niż na takie pro-
blemy jak perspektywa rynkowa czy finansowa funkcjonowania przedsiębiorstwa. Chua 
i in. [1999, ss. 19-39] zwracają także uwagę, iż w firmach rodzinnych w podejmowaniu 
strategicznych decyzji dominującą rolę odgrywa rodzina. Istotny jest w tym przypadku 
jest fakt, że decyzje te podejmowane są w świetle jawnego bądź ukrytego celu, któ-
rym jest kontynuacja zaangażowania rodziny w prowadzoną działalność gospodarczą. 
Badania Ibrahim i in. [2001, ss. 80-90] potwierdzają wpływ względów rodzinnych na 
decyzje strategiczne, szczególnie w grupie małych firm rodzinnych.

Dopracowane dostosowywanie sukcesorów i proces wspierania przez starsze po-
kolenie pod czujnym okiem członków rodziny w silnie przedsiębiorczym środowisku 
pozwala firmom rodzinnym utrzymać wartości przedsiębiorcze założyciela i przekazy-
wać je wraz z firmą z pokolenia na pokolenie. Ten nieuchwytny proces „odtwarzania” 
przedsiębiorczego sukcesora jest niezwykle trudny do naśladowania w firmach o cha-
rakterze nierodzinnym i zaliczyć go można do kluczowego źródła przewagi konkuren-
cyjnej tej grupy przedsiębiorstw w aspekcie teorii zasobowej firmy. [Ibrahim 2004, ss. 
127-140]. Jako potwierdzenie przytoczyć można słowa Habbershon i Williams [1999, ss. 
1-25], którzy odnoszą się do “rodzinności” jako do unikalnej wiązki zasobów.

Nieudana, źle zaplanowana sukcesja może przyczynić się do strat finansowych, 
a nawet upadku lub utraty kontroli nad firmą. Większość właścicieli firm rodzinnych 
preferuje pozostawienie swych przedsiębiorstw tym dzieciom, które aktualnie aktyw-
nie udzielają się w prowadzeniu działalności. Poświęcając na przygotowanie sukcesji 
stosowną ilość czasu oraz planując ją precyzyjnie, plan sukcesji może zostać zaimple-
mentowany z łatwością, pozwalając jednocześnie na osiągnięcie postawionych celów 
i korzyści finansowych.

W literaturze znaleźć można wskazania dotyczące istnienia trzech grup czynników 
determinujących udaną sukcesję. Zalicza się do nich przygotowanie sukcesorów, cechy 
relacji występujących miedzy członkami rodziny oraz sposób planowania i kontrolo-
wania realizowany w firmie przez zarządzających biznesem rodzinnym. Większość li-
teratury poświęconej sukcesji skupia się właśnie na tych czynnikach [Upton and Heck, 
1997].
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Według S.V. Grassi, Jr. i J.H. Giarmarco [2008, ss. 27-60] wyróżnić można pięć po-
ziomów planu sukcesji. Pierwszy poziom to określenie długoterminowych celów aktu-
alnego właściciela. Drugi poziom dotyczy określenia potrzeb finansowych właściciela 
oraz jego/jej współmałżonka oraz opracowanie możliwego do realizacji planu, który 
umożliwia osiągnięcie sprecyzowanego wcześniej bezpieczeństwa finansowego. Trzeci 
poziom wymaga wskazania osoby, która będzie zarządzać biznesem oraz formowanie 
zespołu zarządzającego. Czynnością niezwykle istotną jest tutaj rozumienie rozbież-
ności pomiędzy własnością a zarządzaniem. W związku z tym codzienne zarządzanie 
przedsiębiorstwem pozostawione może być jednemu z dzieci, zaś własność biznesu leży 
w rękach wszystkich potomków (niezależnie od tego czy są aktywni w prowadzeniu da-
nej działalności gospodarczej). W tym przypadku dopuszczalne jest przekazanie zarzą-
dzania w ręce pracowników firmy lub osób pochodzących z zewnątrz. Czwarty poziom 
wymaga określenia kto będzie właścicielem biznesu i w jaki sposób dokonać transferu 
własności (darowizna, sprzedaż, testament). Większość właścicieli pragnie przekazać 
swój biznes tym dzieciom, które aktywnie uczestniczą w prowadzeniu działalności, 
jednak z drugiej strony chcą uczciwie traktować wszystkie swoje dzieci (uczciwe trak-
towanie nie musi oznaczać równego traktowania). Na podkreślenie zasługuje w tym 
miejscu fakt, iż wielu właścicieli często nie posiada innego poza firmą majątku, którego 
podział pozwoliłby im na uczciwe potraktowanie wszystkich pozostałych potomków 
(nieaktywnych biznesowo). Zwrócić tutaj należy uwagę, iż prawidłowy plan sukcesji 
wymaga opracowania transferu majątku dzieciom, które są predysponowane lub nie są 
zainteresowane prowadzeniem (kontynuacją) rodzinnego biznesu. Właściciele muszą 
także określić najbardziej efektywny sposób transferu oraz najbardziej stosowny czas 
na jego przeprowadzenie. Pozostają jeszcze w tym momencie dwa aspekty wymagające 
dyskusji. Pierwszy z nich to otrzymywanie przez dotychczasowego właściciela korzyści 
z biznesu po realizacji transferu własności. Sposób rozwiązania tego problemu zależy 
od potrzeb finansowych dotychczasowego właściciela i jego/jej współmałżonka oraz 
od sposobu realizacji sukcesji. Druga zaś kwestia to decyzja dotycząca ewentualnego 
dalszego kontrolowania biznesu przez dotychczasowego właściciela po przekazaniu 
własności. Piąty, ostatni poziom planu sukcesji to opracowanie sposobu minimalizacji 
opłat i obciążeń fiskalnych towarzyszących przekazaniu biznesu. 

Jednym z kluczowych problemów w kwestii sukcesji jest odpowiedź na pytanie czy 
sukcesor powinien pochodzić z rodziny czy też spoza niej. Spornym zagadnieniem 
dotyczącym firm rodzinnych są w związku z powyższym faktem decyzje dotyczące 
sukcesji w przypadku dyrektora zarządzającego (CEO). Zmiany zarządzających od-
grywać mogą kluczową rolę w determinowaniu przyszłości firmy. Decyzje dotyczące 
tych zmian podejmowane są pod wpływem określonych preferencji rodzin kontrolu-
jących biznes. Te z kolei często zmagają się z wyborem pomiędzy członkiem rodziny 
i osobą spoza niej. Zwrócić tutaj należy uwagę, iż przyszli zarządzający pochodzący 
z rodziny mogą być bardziej skutecznymi menedżerami w związku z ich motywacją  
i potencjalnymi korzyściami niematerialnymi (rodzinnymi), które nie występują 
w przypadku menedżerów będących osobami trzecimi – obcymi. [Kandel and La-
zear 1992, ss. 801-817; Davis, Schoorman, Donaldson 1997, ss. 20-47]. Zwrócić na-
leży dodatkowo uwagę, iż zarządzający wybrani spośród członków rodziny posiadać 
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mogą trudną do zdobycia dla innych wiedzę, specyficzną dla rodziny oraz cieszyć 
się mogą większym zaufaniem kluczowych interesariuszy (rodziny) [Donnelley 1964, 
ss. 93-105]. Jako czynnik determinujący wybór sukcesorów spośród członków rodzi-
ny wskazuje się nepotyzm. (Gersick, Davis, Hampton, & Lansberg 1997]. R.A. Pol-
lak [1985, s. 587] stwierdził, iż wewnątrzrodzinnym sukcesjom towarzyszy ryzyko 
nepotyzmu, który może przyczynić się do poważnych problemów firm rodzinnych. 
Barach, Gantisky, Carlson, and Doochin [1988, ss. 49-56] prowadzili badania doty-
czące wejścia kolejnego pokolenia do rodzinnego biznesu w perspektywie strategicz-
nej. Stwierdzili oni, iż wprowadzenie sukcesora z wnętrza rodziny może pozostawać  
w konflikcie z interesami udziałowców firmy rodzinnej.

Podsumowanie

Przedsiębiorstwa rodzinne są niezwykle specyficznymi podmiotami gospodarczymi. 
Rządzą się nieco odmiennymi prawami w stosunku do pozostałych przedsiębiorstw. 
Oprócz praw rynku, aspektów typowo gospodarczych i finansowych, oprócz strate-
gicznych aspektów zarządzania, pojawiają się strumienie zasobów niematerialnych 
o szczególnym charakterze. W podmiotach tych specyficzną rolę odgrywają bowiem 
więzi rodzinne, przywiązanie do wartości rodziny oraz determinacja w dążeniu do 
przedłużenia przedsiębiorczej „dynastii”. Problem sukcesji wpisany jest zatem nieod-
wracalnie w funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw rodzinnych. Powinien on być  
w związku z tym wpisany w długoterminowe cele działalności tej grupy przedsię-
biorstw oraz precyzyjnie planowany z uwzględnieniem przyjętej strategii konkurencji 
i rozwoju.

Niepowodzenia biznesu w kolejnym pokoleniu często są wynikiem podejścia suk-
cesorów, którzy zmierzają do prowadzenia działalności gospodarczej dokładnie w ten 
sam sposób, co rodzice. We współczesnej organizacji, podlegającej nieustannym zmia-
nom, działającej w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia takie podejście 
często jest błędem, prowadzącym do upadku firmy.

Założyciele często postrzegają swoje firmy jako przedłużenie siebie, co przyczynia 
się do bezwarunkowego dążenia do utrzymania pełnej kontroli. Jeśli zachowania takie 
mają swe źródło w osobowości i związkach emocjonalnych, a nie w wymaganiach ryn-
kowych, prowadzić one mogą do tworzenia niewłaściwych strategii, nieodpowiednich 
kultur organizacyjnych i niedoskonałego zarządzania.

Sukcesja jest zależna od wieloaspektowych atrybutów rodziny i jest procesem nie-
zwykle skomplikowanym. Zdecydowanie zaliczyć ją należy do procesów biznesowych. 
To proces, na który składa się seria znaczących decyzji. Przygotowując sukcesję należy 
ocenić czynniki sukcesu rozpatrywanego biznesu, rozważyć aspekty wsparcia tego suk-
cesu przez rodzinę oraz ocenić możliwość utrzymania tych czynników przez kolejne 
pokolenie.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w całym procesie zarządzania strategicznego 
w firmie rodzinnej, w tym w programowaniu przyszłości biznesu, ogromną rolę odgry-
wają więzi rodzinne oraz postrzeganie ich przez założycieli i przyszłych sukcesorów.
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Zarządzanie zmianą w firmie rodzinnej

Abstract
The aim of the article is to undertake the effort to place process of change management within the 
family business and to show its course in one of dynamically developing and constantly changing trade 
company form this area. 
The family business is important. It is a source of wealth and employment in the world economy. It is 
unique, which has influence on the its pace of growing. Author analyses theoretical bases of K. Lewin 
and J. Kotter’s models paying attention on the mistakes, which are being committed during its im-
plementing. These mistakes connected to barriers can cause problems they make difficult in current 
activity of organization The knowledge of stages of the change management can facilitate new impro-
vements and contribute to the development of family businesses.

Wstęp

Utrzymanie bądź umocnienie pozycji na konkurencyjnym rynku w turbulentnym oto-
czeniu wymaga od podmiotów gospodarczych zdolności do odpowiednio szybkie-
go reagowania na pojawiające się szanse i zagrożenia. Wykorzystanie szans wiąże się 
z umiejętnością antycypowania przyszłych warunków funkcjonowania oraz szybszej 
niż konkurenci adaptacji do otoczenia. Innym rozwiązaniem, pozwalającym na funk-
cjonowanie, choć mniej korzystnym rozwiązaniem, jest dostosowywanie się do zaist-
niałych zmian w otoczeniu. Dostosowanie się to wiąże się z obiektywną koniecznością 
wprowadzania przemyślanych, celowych i rozłożonych w czasie usprawnień organiza-
cyjnych będących odpowiedzią na zachodzące w otoczeniu zmiany takie, jak np.: zmia-
na preferencji i struktury potrzeb społecznych, zmiany technologiczne, strukturalne, 
prawne itp. Można stwierdzić, że wymaga ono usystematyzowanego podejścia okre-
ślanego w literaturze przedmiotu mianem zarządzania zmianą, które z technicznego 
punktu widzenia - jak zaznacza B. Wawrzyniak [Koźmiński, Piotrowski (red.)(2005), s. 
507], jest podobne do zarządzania projektami. 

Skuteczne zarządzanie zmianą stanowi jeden z istotnych atutów kadry menedżer-
skiej różnej wielkości przedsiębiorstw. Do takich podmiotów należą także firmy ro-
dzinne, które odgrywają ważną rolę w gospodarkach współczesnego świata. Występują 
wśród nich światowi giganci Ford Motor, Carrefour, Motorola, Samsung, LG Group, 
Michelin, Novartis Group czy Sodexo, jednak dominują pod względem ilości małe 
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i średnie przedsiębiorstwa, konkurujące głównie na rynkach: lokalnym i regionalnym. 
Kształtują one swoją pozycję konkurencyjną poprzez zarządzanie zmianami w pod-
systemach (technicznym, organizacyjnym, społecznym, ekonomiczno- finansowym), 
a także na różnych poziomach organizacji, począwszy od całości organizacji, a skoń-
czywszy na pojedynczych stanowiskach pracy. Zakres, głębokość i sposób przeprowa-
dzania tych zmian zależy głównie od wielkości i fazy rozwoju podmiotu, posiadanych 
zasobów finansowych, od umiejętności, doświadczenia i predyspozycji zatrudnionych 
osób, a w szczególności kadry zarządzającej, która w większości małych i średnich firm 
jest także właścicielem kapitału. Dodatkowo ograniczoność zasobów lub strategiczne-
go wyboru [por. Firmy rodzinne.., s. 7], obawy przed utratą kontroli nad firmą, traktowa-
nie stworzonych przez siebie firm jako własnego dziecka powodują, że nie przekształ-
cają się one w duże podmioty gospodarcze oraz wyznaczają sposób zarządzania nimi, 
w tym zarządzania zmianą.

Celem artykułu jest próba umiejscowienia procesu zarządzania zmianą w firmach 
rodzinnych, oraz zaprezentowanie jego przebiegu w jednej z dynamicznie rozwijają-
cych się firm rodzinnych zajmujących się działalnością handlową.

Przy opracowaniu niniejszego artykułu zostaną wykorzystane wybrane artyku-
ły i książki poświecone tej problematyce, opublikowane w polskich i zagranicznych 
czasopismach, raport z badań rodzinnych firm w Polsce przeprowadzony na zlecenie 
PARP. Uzupełnieniem zgromadzonych informacji będzie wywiad z właścicielem jednej 
z prężnie rozwijających się, ciągle zmieniającej się firmy w województwie podlaskim. 
Prezentowane dane będą miały charakter szkicu zagadnienia niż pełnego obrazu firm 
rodzinnych.

Specyfika firm rodzinnych

W literaturze przedmiotu brakuje jednoznacznej i uniwersalnej definicji przedsiębior-
stwa rodzinnego. Analizujący tę kwestię Sułkowski i Marjański [(2009), ss.14-15] oraz 
Wach i Surdej [2010, ss. 11-16] podają szereg przykładów definicji występujących w li-
teraturze światowej. Autorzy podkreślają, że najważniejszymi kryteriami identyfikują-
cymi przedsiębiorstwo rodzinne są własność, kontrola (będąca pochodną własności), 
zarządzanie, zaangażowanie rodziny w prowadzenie biznesu oraz sukcesja rodzinna. 
Wśród nich występuje zgodność w kwestii dwóch dominujących kryteriów, czyli wła-
sności i zarządzania. W przypadku własności przyjmuje się, że do rodziny należy 100% 
wartości kapitału w postaci udziałów lub akcji lub dominująca jej część, rozumiana jako 
wymóg posiadania powyżej 50% kapitału w małych i średnich spółkach bądź ok. 20% 
w dużych podmiotach.

W przypadku kryterium zarządzania jako firmę rodzinną należy potraktować tę, 
w której prezesem jest założyciel i jednocześnie właściciel podstawowego kapitału 
a także tę, w której kontrolująca spółkę rodzina ma wpływ na wybór zarządu, decyduje 
o strategicznych wymiarach jej działalności. Zgodnie z powyższym firma jest uznawa-
na za rodzinną, gdy „jej założyciel lub następcy są wśród największych udziałowców 
i ….zajmują główne stanowiska w zarządzie firmy lub w radzie nadzorczej” [Surdej, 
Wach (2010), s. 16]. W przypadku polskich podmiotów na plan dalszy odchodzi suk-
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cesja, gdyż większość z nich, z uwagi na stosunkowo krótki okres funkcjonowania, nie 
przekazała ich następcom. 

Rozwój przedsiębiorstwa rodzinnego odbywa się w trzech, rozwijających się w róż-
nym tempie, wymiarach takich jak własność, rodzina, przedsiębiorstwo, które określają 
w jakim stadium się ono znajduje [Sułkowski, Maryjański (2009), ss. 21-24]. Funkcjo-
nowanie przedsiębiorstwa rodzinnego nie opiera się tylko i wyłącznie na dążeniu do re-
alizacji podstawowego celu ekonomicznego, jakim jest maksymalizacja zysku. Ma ono 
stanowić źródło utrzymania rodziny i funkcjonowania jej na odpowiednim poziomie. 
Stąd też ich rozwój, zwłaszcza na pierwszym etapie, wymaga bardzo dużego zaangażo-
wania ze strony właścicieli i zarządzających w jednej osobie. Właściciel wykazuje dużą 
determinację w wyborze efektywnych projektów inwestycyjnych, gdyż jest zaintereso-
wany utrzymaniem, a następnie przekazaniem swojej firmy następcom [ James (1999), 
s. 41-55]

Przedsiębiorstwa rodzinne borykają się z pewnymi problemami, wynikającymi z ro-
dzinnego charakteru i dotyczącymi sfery zarządzania oraz stosunków społecznych. 
Z przeprowadzonego badania tych podmiotów wynika, że obejmują one problemy: 

powstające na bazie konfliktów związanych z rodzinnym charakterem biznesu, 
związane ze skutecznością sukcesji i transferów międzypokoleniowych, 
związane z zastosowaniem zarządzania strategicznego, 
wzrostu, etapów rozwoju i profesjonalizacji biznesów rodzinnych, 
psychologiczne i społeczne związane z osobą założyciela, sukcesorów, udziałowców 
i pracowników biznesów rodzinnych [Firmy rodzinne.., s. 38]. 
Z kolei wśród barier charakterystycznych dla przedsiębiorstw rodzinnych autorzy 

raportu wymieniają następujące: 
„bariery profesjonalizacji związane z niechęcią do zatrudniania najemnych mene-
dżerów przez członków rodziny właścicielskiej, 
bariery sukcesji mogące prowadzić do częstych kryzysów towarzyszących zmianie 
pokolenia zarządzającego firmą rodzinną, 
bariery kulturowe - nepotyzm i familizm w kulturze organizacyjnej oraz w sferze 
zarządzania zasobami ludzkimi, 
bariery stylu kierowania – omnipotencja i autokratyzm zarządzającego założyciela 
biznesu rodzinnego, 
bariery rozwoju strategicznego – cele rodziny dominującej mogą znaleźć się w kon-
flikcie z celami kontrolowanego przez nią podmiotu” [Firmy rodzinne, s.38].
Skala wymienionych problemów i barier jest zróżnicowana. Im większa firma pod 

względem zatrudnionych w niej osób oraz zaangażowanego kapitału, tym więcej pro-
fesjonalizmu w każdym obszarze funkcjonowania firmy powinno się zawierać. Małe 
i średnie firmy, w tym rodzinne, mogą odczuć znacznie głębiej niepowodzenie w prze-
prowadzaniu zmian, włącznie z zagrożeniem ich bytu. W przypadku firm rodzinnych 
nieprzemyślane działania mogą być jeszcze bardziej odczuwalne w skutkach, gdyż za-
łożyciele budują je od podstaw, angażując cały swój czas, energię, wiedzę doświadcze-
nie, a także dorobek swojego życia w ich rozwój i traktując ją jako „dziecko rodziny”. 
Odpowiednio formowane stopniowo się rozwijają i dostarczają dochody na bieżące 
utrzymanie rodzin, a prawem dziedziczenia są przekazywane następnym pokoleniom. 

–
–
–
–
–
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–
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–
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Wzmacnia to poczucie konieczności jej utrzymania, niezależnie od jej wartości finan-
sowej [Fleming (2006), s. 105]. 

Założyciele tych podmiotów wraz ze swoimi specyficznymi celami i hierarchią 
wartości kształtują przedsięwzięcia w wymiarze strategicznym, orientując się przede 
wszystkim na utrzymanie wysokiego poziomu jakości wytwarzanych dóbr i/lub usług. 
Poszukują rozwiązań własnych problemów poprzez baczną obserwację otoczenia i kon-
sultacje w gronie rodziny, oraz częściowo poprzez wsparcie zaufanych osób z zewnątrz 
(doradców). Starają się dokładnie je przeanalizować w oparciu o posiadane kompeten-
cje i intuicję. Działanie tylko na podstawie intuicji staje się w wielu przypadkach zbyt 
ryzykowne, zwłaszcza, że wielu właścicieli/menedżerów nie zdobyło odpowiedniego 
wykształcenia, bądź nie nadążało za nabyciem umiejętności pozwalających pokierować 
zmianami w biznesie rodzinnym w dłuższym okresie w zmieniającym się otoczeniu. 
Wprowadzając zmiany w oparciu o własną intuicję i doświadczenie, nie znając często 
teoretycznych podstaw modelu zarządzania zmianą, mogą również osiągnąć zamierzo-
ny rezultat. Wydaje się jednak, zdobyta wiedza w tym obszarze ułatwiłaby rozwiązywa-
nie wielu problemów. 

Jednym z krytycznych momentów w funkcjonowaniu tych organizacji staje się kry-
zys przywództwa, gdy właściciele nie są w stanie dalej pokierować nimi i pojawia się 
potrzeba oddania zarządzania w ręce menedżerów spoza rodziny. Potwierdziły ten 
fakt m.in. badania prowadzone w Czechach na grupie 432 przedsiębiorstw, w tym 91 
firm rodzinnych. Biznes rodzinny rozwijał się szybciej niż nierodzinny właśnie do tego 
przełomu. Dodatkowo badacze zauważyli, że występuje niechęć do pracowników spoza 
rodziny zajmujących stanowiska menedżerskie. Takie konserwatywne podejście było 
powiązane ze zorientowaniem się na prowadzenie działalności na rynku krajowym 
i wzrostem firmy do takich rozmiarów, aby rodzina mogła je kontrolować. Menedżero-
wie tych firm wyraźnie też eksponowali nepotyzm i paternalizm [Odehnalova, Olševi-
čová (2009), s. 77-83], a tym samym niechęć do zatrudniania osób z zewnątrz. 

Istota zarządzania zmianami

Jak we wstępie wspomniano, dzisiejsze organizacje stają przed koniecznością wprowa-
dzania ciągłych zmian, aby mogły one sprostać oczekiwaniom. Potwierdzeniem mogą 
być słowa wypowiedziane przez jednego z najlepszych dyrektorów generalnych XX 
w. J. Welcha, który zaznaczył, że „…Kiedy tempo zmian zachodzących na zewnątrz 
firmy jest większe niż tempo zmian wewnątrz, zbliża się koniec”, inaczej mówiąc jeśli 
stosunek zmian we wnętrz do zewnątrz jest mniejszy od 1, to firma ginie. Samo określe-
nie „zmiana” nabiera obecnie znaczenia cechy przedsiębiorstwa, a nie celu, do którego 
dąży. Działanie polegające na podążaniu za celem nie wystarczają już do utrzymania się 
na rynku w dłuższej perspektywie czasowej. 

Poprzez siły zewnętrzne (np. postępująca globalizacja, rosnąca konkurencja, skróco-
ny cykl życia produktów, zmiany w ustawodawstwie prawnym, nowe techniki produk-
cji, wzrost kosztów utrzymania, inflacja, wartości społeczne) i wewnętrzne (np. rewizja 
strategii działania, decyzja o wejściu na nowe rynki, decyzja o zwiększeniu wzrostu 
sprzedaży produktów na danym rynku lub na różnych rynkach, zmiana postaw pra-
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cowników wobec wykonywanej pracy) firmy są zmuszone do podejmowania szeregu 
nowych usprawnień w różnych obszarach przedsiębiorstwa niezależnie od jego wielko-
ści. Jak zauważa R.W. Griffin [(2005), s. 410], w życiu przedsiębiorstwa rzadko zdarzają 
się okresy bez żadnych zmian. Menedżerowie muszą nieraz przeprowadzać jednoczenie 
kilka zmian. Zdarza się, że usprawnienia w jednym obszarze inicjują zmiany w innym 
(np. zmiana technik wytwarzania, czy wprowadzenie systemów informatycznych wspo-
magających zarządzanie procesami powoduje mniej lub bardziej radykalną modyfikację 
struktury organizacyjnej). 

Coraz częściej podmioty gospodarcze zastępują nieciągłą zmianę jednorazową, 
zmianą w ujęciu dynamicznym, czyli ciągłą. Znajduje to m. in. wyraz w definicji za-
rządzania zmianą1, którą Moran i Brightman [(2000), s. 111] określają jako proces nie-
ustannego modyfikowania kierunków działania organizacji, jej struktury i potencjału 
w celu spełnienia zmiennych oczekiwań klientów. Można zatem stwierdzić, że jedynym 
stałym elementem współczesnych organizacji jest zmiana. Jest ona obecna zarówno na 
poziomie operacyjnym jak i strategicznym każdej organizacji. Na poziomie strategicz-
nym odnosi się ona do zdefiniowania celu, jaki organizacja zamierza osiągnąć, zaś na 
operacyjnym – do konkretnych działań związanych z jego realizacją. Występuje zatem 
ścisła zależność między zmianami organizacyjnymi a strategią i odwrotnie. O wzajem-
nym powiązaniu i konieczności dopasowania strategii i struktury pisał już kilkadziesiąt 
lat wcześniej Chandler w swojej publikacji „Strategy and Structure”[1962]. Jego rozwa-
żania stały się podstawą do analizy restrukturyzacji organizacyjnej, często powiązanej 
z innymi obszarami (np. finansowym czy technologiczno-produktowym), którą prowa-
dziło i dalej prowadzi wiele podmiotów gospodarczych z różnym skutkiem. Charak-
ter tych zależności pokazuje, że na przedsiębiorstwo należy patrzeć poprzez pryzmat 
podejścia systemowego, czyli umiejętność postrzegania całości organizacji i ciągłego 
dopasowania do siebie poszczególnych elementów, takich jak struktura, ludzie, techno-
logia, zadania [Leavitt (1964), s. 56]. 

Z powyższego wynika, że znaczenie zmiany organizacyjnej jest duże, a więc spraw-
ne i skuteczne zarządzanie nią to jedna z ważnych, wymaganych umiejętności na 
stanowiskach kierowniczych w różnej wielkości firmach. Mimo zgodności co do ko-
nieczności posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zmianą, badacze 
[Luecke (2003); Okumus and Hemmington, (1998), Balogun and Hope Hailey (2004), 
Todnem By R. (2005) s. 370] dowodzą, że ok. 70% wszystkich programów kończy się 
niepowodzeniem. Może to sugerować szeroko pojęty niedobór kompetencji w zakresie 
implementowania i zarządzania zmianą organizacyjną, wynikający z nienadążania za 
dynamicznymi zmianami w środowisku biznesowym. Chcąc usprawnić funkcjonowa-
nie organizacji, menedżerowie posiłkują się coraz nowszymi koncepcjami i metodami 
zarządzania, które w części firm nie przyjmują się na dłużej m.in. z powodu oporu 
wobec wprowadzanych zmian.

Duży wpływ na teorię wprowadzania zmian rozpatrywaną od strony psychologii 
społecznej wywarł K. Lewin, który zgodnie z teorią pola sił stwierdził, że każde kon-

1 Bardziej ogólną definicję pojęcia zmiany organizacyjnej zaproponował np. R. W. Griffin, określa-
jąc ją jako „każdą istotną modyfikację jakiejś części organizacji” [(2005), s. 408]. 
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kretne zachowanie np. pracownika w grupie, lub grupy w organizacji jest wypadkową 
działania sił dwojakiego rodzaju: napędowych i hamujących. Nadawanie siły napędo-
wej zmianie często wywołuje opór, któremu towarzyszy utrzymanie status quo. Zauwa-
żył on, że łatwiej jest wprowadzić zmiany, gdy osłabia się lub usuwa ich siły hamujące 
(obawy i zastrzeżenia), a nie wzmacnia siły napędowe i zaproponował model zmian, 
który jest podstawą nauki o zarządzaniu zmianą. Zgodnie z nim, proces zmian (rys.1) 
podzielił na trzy fazy: 
1. rozmrożenie dotychczasowego stanu (status quo), czyli naruszenie dotychczasowe-

go stanu równowagi poprzez wywołanie poczucia niezadowolenia z obecnego stanu 
i zaproponowanie nowych, z założenia lepszych rozwiązań,

2. przekształcenie w nowy stan, czyli za pomocą różnych narzędzi, sposobów, wzor-
ców zachowań następuje adaptacja do wprowadzanych zmian, 

3. zamrożenie nowych postaw, czyli utrwalenie wprowadzonych wzorców postępowa-
nia i postaw poprzez pozytywne wzmacnianie (nagradzanie, pochwały, ukazywanie 
korzyści), a negatywne wygaszanie niepożądanych zachowań w celu stabilizacji or-
ganizacji. [Stoner, Freeman, Gilbert, (1999), s. 406. 

Rys. 1 Model procesu wprowadzania zmian wg K. Lewina

Źródło: [Robbins, DeCenzo, (2002), s. 327]

Model ten pokazuje drogę, w jaki sposób doprowadzić do zmiany postaw, likwidu-
jąc lub niwelując źródła oporu wobec zmian. Zmiana nie utrwalona często powraca do 
stanu pierwotnego, dlatego tak ważne znaczenie przypisuje się pierwszej fazie, która 
wymaga nabycia lub udoskonalenia takich umiejętności, jak: organizowanie, negocjo-
wanie, odporność na stres, wytrwałość, komunikatywność, kreatywność i in. 

Zmiany mają różny charakter. Dzieli się je według różnych kryteriów, jakimi są np.: 
sposób, zakres lub cel wprowadzania zmian. Adekwatnie do tych kryteriów dzieli się je 
na: stopniowe i radykalne, funkcjonalne i strukturalne, adaptacyjne i naprawcze itp. Do 
każdej zmiany należy się odpowiednio przygotować, z tym że wysiłek włożony w przy-
gotowanie radykalnej, przyszłościowej zmiany będzie dużo większy niż stopniowej. 
Uwzględniając ten fakt, Kotter i Cohen uszczegóławiają przedstawiony model Lewina, 
wyodrębniając osiem etapów skutecznego wprowadzania zmian. Składają się na nie:
1. uświadomienie stosunkowo dużej ilości pracowników pilnej potrzeby wprowadze-

nia zmian,
2. utworzenie zespołu kierującego zmianami, którego członkowie posiadają odpo-

wiednie umiejętności, uprawnienia, znajomości i reputację,
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3. zbudowanie scenariusza wizji i strategii organizacji,
4. komunikowanie wizji i strategii w taki sposób, aby zrozumieli istotę zmian i zaanga-

żowali się w ich realizację,
5. zachęcenie do działania na szerszą skalę poprzez upełnomocnienie zmiany poprzez 

usunięcie przeszkód,
6. pojawienie się niewielkich, pierwszych sukcesów, gwarantujących wiarygodność, 

środki i zapał do dalszego działania
7. konsolidacja „zwycięstw” i wprowadzanie dalszych zmian,
8. utrwalenie nowych metod w kulturze firmy [Kotter (2007), s. 34, Kotter i Cohen 

[(2007), (ss. 97-103);(2008), ss. 17-21]. 
Z powyższego zestawienia etapów procesu zarządzania zmianą wynika, że jest on 

działaniem złożonym, rozłożonym w czasie i wymagającym odpowiedniego mery-
torycznego przygotowania. Wszystkie etapy powinny być zrealizowane i przebiegać 
według przyjętej kolejności. Pomijając któryś z nich, zdaniem Kottera, trudno „jest 
stworzyć na tyle solidne podstawy, aby można było na nich bazować w kolejnych dzia-
łaniach” [2007, s. 35].

Specyfika procesu zarządzania zmianą w firmach rodzinnych

Mimo dużego znaczenia ekonomiczno-społecznego firm rodzinnych w gospodarkach, 
ukazywania ich jako jednego z „najważniejszych źródeł tworzenia bogactwa i wzrostu 
zatrudnienia we współczesnej gospodarce” [Surdej A., Wach K. (2010), s. 7], proble-
matyka zarządzania zmianą należy do słabo rozpoznanych dziedzin. Może to wynikać 
z faktu, że w wymienionym obszarze badawczym większość firm rodzinnych stano-
wią mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMSP). Według ogólnopolskich badań 
przeprowadzonych w grudniu 2009 roku przez PENTOR na zlecenie Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości na grupie 1280 MMSP (w próbie nie uwzględniano dużych 
przedsiębiorstw) firmy rodzinne stanowią 36% polskich przedsiębiorstw, a wśród nich 
odpowiednio: 38% to mikro-, 28% -małe, a 14 % średnie przedsiębiorstwa [Firmy.., 
(2009) s. 23]. W Europie 75% podmiotów stanowią firmy rodzinne, a wśród 100 naj-
większych firm Ľ z nich należy właśnie do tej grupy. Generują one przeciętnie 55% 
PKB, zapewniając więcej miejsc pracy, aniżeli pozostałe przedsiębiorstwa [Żukowska 
J., Firmy rodzinne…]. W kilku europejskich krajach biznes rodzinny stanowi znaczną 
część wszystkich przedsiębiorstw: ponad 60% we Francji, i Niemczech, Wielkiej Bry-
tanii zaś ok. 70% [Duh M., Tominc P., Rebernik R.(2009), s. 23]. Skala problemów 
związanych z zarządzaniem zmianą w tego typu organizacjach jest niewątpliwie mniej-
sza niż w dużych, a dodatkowo specyfika firm rodzinnych powoduje, że przewodzenie 
tymi zmianami nabiera sobie charakterystycznych cech. Znając teoretyczną podbudo-
wę całego mechanizmu zarządzania zmianą menedżerowie mogą bardziej świadomie 
podejmować decyzje związane wprowadzanymi usprawnieniami i przewidywać rezul-
taty. Mogą określić, jakie umiejętności należy posiąść w celu kształtowania procesu 
w pożądanym kierunku, jak motywować ludzi, aby z zaangażowaniem podchodzili do 
realizacji swoich zadań. 
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Na każdym z powyższych etapów istnieje niebezpieczeństwo popełnienia błędu, 
a jego niedostrzeżenie może implikować poważne kłopoty. Im szybciej zostanie on 
skorygowany, tym większą szansę powodzenia ma dany proces. Już na pierwszym eta-
pie wprowadzania zmian właściciele mogą ponieść porażkę, adresując swoje działania 
do kilku wybranych osób (zazwyczaj ze szczebla wyższego kierownictwa obsadzonego 
osobami z rodziny2) lub do nikogo. Tym sposobem natrafiają na przeszkody tkwiące 
w czterech rodzajach postaw i zachowań: 

samozadowoleniu połączonym dość często z bezpodstawną dumą lub arogancją, 
czy wynikającym z przekonania, że zmiany są zbędne, 
bierności (postawie asekuracyjnej), którą mogą zachowywać przede wszystkim pra-
cownicy spoza rodziny, gdyż jak pokazują badania, w 38% badanych podmiotów 
nie mają oni wpływu na proces decyzyjny. W zaledwie 11% firm wpływ „nierodzin-
nych” pracowników na proces decyzyjny został określony przez respondentów jako 
duży lub bardzo duży [Firmy rodzinne..(2009), s. 137],
niechęcią do działania typu „do niczego mnie nie zmusisz”, 
skrajnym pesymizmem w podejściu do zmian, zwłaszcza gdy organizacja ma za sobą 
kilka porażek lub gdy brakuje kompetencji członkom rodziny do jej przeprowadze-
nia [Kotter (2007), ss.32-37; Kotter, Cohen (2008), s. 36]. 
Ważne staje się zdiagnozowanie oporu wobec przeobrażeń, czyli kto sprzeciwia się 

zmianom w danej sytuacji i z jakich powodów. Kotter i Schlesinger [(2008), s. 221-222] 
słusznie radzą, żeby przy podejmowaniu decyzji o dalszych działaniach nie opierać się 
na doświadczeniach z przeszłości, na stereotypach, gdyż różne jednostki, grupy mogą 
w różnych okolicznościach inaczej reagować. Aby trafnie przewidzieć formy oporu, 
kierownictwo powinno być świadome występowania źródeł takich, jak: pragnienie za-
dbania o własny interes, niezrozumienie natury zmian i ich implikacji (zróżnicowany 
poziom zaufania pomiędzy inicjatorem zmian a pracownikami, różnice w ocenie sytu-
acji), niska (ograniczona) tolerancja na zmiany. 

Dużą część problemów leżących u podstaw wymienionych źródeł można rozwiązać 
poprzez dobrą komunikację, która pozwala dotrzeć do odbiorców i zmienić ich zacho-
wanie. Wiele menedżerów, na których spoczywa obowiązek wprowadzania zmian, nie 
potrafi odpowiednio przekazać swoim pracownikom ich sedna. P. Drucker [(2005)] za-
uważa, że głównym hamulcem rozwoju firmy są menedżerowie emocjonalnie nieprzy-
gotowani do zmiany postaw i zachowań w tempie, jakiego ta organizacja wymaga. Jak 
pokazują liczne przykłady badań przedstawione przez Kottera, Cohena [2008], zarów-
no pozytywne jak i negatywne emocje są ważniejsze od umiejętności logicznego rozumo-
wania przy realizacji długookresowej zmiany. Jeśli zmiany przeprowadzane są umiejętnie, 
pracownicy starają się tłumić negatywne odczucia (złość, pesymizm, arogancję, panikę, 
poczucie zagrożenia, niepokój i inne) i koncentrują się na pozytywnych (wiara, zaufanie, 
nadzieja, optymizm, duma z rzeczywistych, nawet tych małych, osiągnięć).

2 Jak wskazują badania prowadzone w 2009 zazwyczaj stanowiska kierownicze były obsadzane 
przez członków rodziny, których właściciele w większości badanych podmiotów darzyli większym za-
ufaniem niż pracowników spoza rodziny. Uważali też ich za lepiej zmotywowanych do zaangażowania 
się w sprawy firmy. 

–

–

–
–
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Połączenie i zrozumienie dwóch podstawowych pytań: dlaczego ludzie opierają 
się zmianom organizacyjnym oraz w jakiej sytuacji znajduje się firma, pozwala dobrać 
odpowiednie metody pokonywania oporu. Do metod tego typu zalicza się: edukację 
i komunikację, uczestnictwo i zaangażowanie, pomoc i wsparcie, negocjacje i umowa, 
manipulacja i dokooptowanie3, jawny i ukryty przymus. A najczęściej popełnianym 
przez menedżerów staje się stosowanie tylko jednej metody lub ograniczonego zbioru 
niezależnie od sytuacji. [Kotter, Schlesinger (2008), ss.224-228].

Innym błędem popełnianym przez menedżerów jest przeprowadzanie usprawnień 
w chaotyczny sposób, w częściach i bez jasno określonej wizji zmian i strategii działa-
nia. Do dokonania wyboru strategii działania niezbędne staje się rozpoznanie czterech 
czynników: 

rozmiaru i rodzaju przewidywanego oporu, 
pozycji inicjatora zmian względem ich przeciwników w kontekście posiadanej władzy, 
osoby dysponującej odpowiednimi informacjami do zaprojektowania zmian i ener-
gią do jej wdrożenia,
stawki, o jaką toczy się gra [Kotter, Schlesinger (2008), s.228]. 
Wymienione czynniki mają zdecydowanie mniejsze znaczenie w firmach rodzin-

nych niż nierodzinnych. Zazwyczaj właściciel, będący inicjatorem zmian zwłaszcza 
w małej i średniej wielkości podmiotów, ma decydujący głos w wyborze strategii dzia-
łania. Jego osobiste bardzo duże zaangażowanie wymagające i czasu i energii, często po 
kilkanaście godzin dziennie w sprawy firmy oraz zainwestowanie dużej kwoty pienię-
dzy zazwyczaj sprzyja akceptacji zmian. 

Uwzględnienie tych czynników w strategii wprowadzania zmian stwarza szanse 
na powodzenie realizacji procesu przez osiąganie lepszych wyników w wyniku zo-
rientowania się na potrzeby klienta oraz wzrost wydajności pracy [Chirico F, Laurier 
W (2008), ss. 413-433]. Połączenie własności i zarządzania samo w sobie jest silnym 
bodźcem motywującym do bardzo rozważnego podejścia do wdrażania zmian. 

W procesie zarządzania zmianą równie istotnym zadaniem lidera zmiany jest do-
strzeganie zauważalnej poprawy w zmienianych obszarach. Nawet drobne pozytywne 
efekty nadają sens działaniu i motywują pracowników do dalszej realizacji procesu z co 
najmniej takim samym lub większym zaangażowaniem. Tak jak ważne jest zwrócenie 
uwagi na pierwsze sukcesy, na ich konsolidację, tak samo należy pamiętać o podsumo-
waniu procesu zmian, o pokazaniu zależności pomiędzy działaniami a sukcesem firmy. 
O tych krokach liderzy zmian nie powinni zapomnieć, gdyż wprowadzanie kolejnej 
zmiany może budzić dużo większy opór niż w przypadku poprzedniej. Liczne wypo-
wiedzi mówiące o tym, że polskie firmy rodzinne dobrze radzą z kryzysem wydaje się 
potwierdzać, że nawet jeśli zarządzający nie znają dokładnie teoretycznego modelu 
wprowadzania zmian, to ich intuicyjne działanie można zawrzeć w modelu J Kottera.

W przedstawionych powyżej kwestiach związanych z zarządzaniem zmianą główny 
nacisk jest położony na miękkie czynniki, takie jak postawy pracowników, relacje spo-
łeczne, motywacja, wizja firmy, komunikacja, zmiany w kulturze organizacyjnej, przy-

3 Dokooptowanie – pozyskanie osoby dla sprawy związane z przyznaniem jej znaczącej funkcji 
w procesie projektowania i wdrażania zmian.

–
–
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wództwo. Są one ważne, jednak jak twierdzą Sirkin, Keenan, Jackson [2009, ss. 118-
121] nie przekładają się one bezpośrednio na wyniki firmy i dlatego proponują zwrócić 
uwagę także na niedoceniane w ostatnich czasach mierniki twarde, takie jak: czas trwa-
nia (duration), adekwatność doboru członków zespołu (performance integrity), zaan-
gażowanie (commitment), dodatkowy wysiłek (effort), w skrócie wskaźnik DICE4. Pro-
wadzone przez nich badania z udziałem 225 firm pokazały ścisłą korelację pomiędzy 
wynikami programów wdrażania zmian a tymi czterema wymienionymi czynnikami. 
Zastosowany wskaźnik był następnie wykorzystywany z dużym sukcesem przez Boston 
Consulting Group w ponad 1000 inicjatywach z zakresu zarządzania zmianą. Prostota 
jego obliczania sprawia, że bez większych kłopotów mógłby być wykorzystywany do 
oceny rozłożonych w czasie procesów zarządzania zmianą w co najmniej średniej wiel-
kości firm rodzinnych. Model ten może także służyć do przewidywania skuteczności 
kolejnych procesów. 

Charakterystyka procesu zmian w firmie rodzinnej (case study)�

Wśród przedsiębiorstw działających na rynku województwa podlaskiego jest firma ro-
dzinna zajmująca się hurtową sprzedażą wyrobów sanitarnych, instalacyjnych, grzew-
czych oraz płytek ceramicznych. Firma została założona przez ojca i syna w 1993roku. 
W początkowym okresie swojej działalności zajmowała powierzchnię 25 m2 i zatrud-
niała oprócz trzech członków rodziny (syna i rodziców) jeszcze kilka osób. Obecnie 
posiada ponad 10000 m2 powierzchni użytkowej, a zatrudnia we wszystkich czterech 
spółkach, które z niej powstały, 194 osoby6. Wśród pracowników zatrudnionych na niż-
szych szczeblach zarządzania w początkowym okresie funkcjonowania firmy pojawiła 
się jedna osoba z dalszej rodziny, która notabene pracuje do dnia dzisiejszego. Gene-
ralnie właściciele nie preferowali zatrudniania pracowników z rodzin, podkreślając, że 
chcą traktować wszystkich pracowników jednakowo, tworząc czystą i klarowną sytu-
ację w zarządzaniu kapitałem ludzkim i unikając konfliktów na tym tle. Jeżeli pracow-
nik sprawdził się na zajmowanym stanowisku, przedłużano z nim umowę. Jak zaznacza 
właściciel, taka taktyka sprawdza się i będzie dalej kontynuowana. Nie dopuszcza się 
również do takiej sytuacji, w której między pracującymi członkami rodziny: mężem 
i żoną występowała relacja podległości. Mogą oni pracować, ale na równorzędnych sta-
nowiskach, aby unikać konfliktów na tym tle. Nie potwierdza się w przypadku tej firmy 
większa skłonność do zatrudniania osób z rodziny, jako bardziej zaufanych i lojalnych 
wobec firmy pracowników. Dodatkowo, jak zaznacza właściciel na bieżąco nadzorujący 

4 Formuła wskaźnika DICE przedstawia się następująco: DICE= D+ 2I+2C1+C2+E, gdzie ozna-
czają one następujące mierniki: I - czas trwania związana z nim regularność przeglądów projektów, C1- 
zaangażowanie kadry zarządzającej wyższego szczebla, a C2 - zaangażowanie na niższych szczeblach, 
E-dodatkowy nakład pracy. Wszystkie te czynniki są oceniane odpowiednio w skali od 1 do 4, gdzie 1 
oznacza, że dany czynnik działa najmocniej na korzyść programu, a 4 natomiast, że nie przyczynia się do 
powodzenia programu [Sirkin,..(2009), s 123-124].

5 W celu opisania procesu zmian wykorzystano metodę wywiadu pogłębionego z obecnym właści-
cielem firmy rodzinnej.

6 Dane na dzień 31.01.2011.
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pracę firmy, żaden z pracowników, co do którego pracy nie było zastrzeżeń, nie złożył 
sam z własnych powodów wypowiedzenia. 

Od momentu powstania przychody firmy rosły dynamicznie. Nawet spowolnienia 
gospodarcze nie wpłynęły na zahamowanie ich tempa. Kilka lat temu w firmie do-
szło do przyśpieszonej sukcesji na wskutek śmierci jej młodszego wiekiem właściciela. 
Udziały po nim przejął jego starszy brat, który od momentu pojawienia się poważnych 
kłopotów zdrowotnych właściciela i jednocześnie prezesa firmy, zaczął pomagać mu 
w prowadzeniu działalności i jednocześnie stopniowo angażować kapitał w dynamicz-
nie rozwijającą się firmę. Należy dodać, że nowy członek rodziny posiadał zarówno 
wykształcenie ekonomiczne, jak i doświadczenie w funkcjonowaniu firmy, które zdo-
był pracując na stanowiskach menedżerskich w kilku organizacjach, w tym w instytucji 
państwowej oraz w dużej sprywatyzowanej firmie, będącej jednym z istotnych graczy 
na rynku dywanów. Jego przygotowanie merytoryczne, zdobyte doświadczenie, silna 
osobowość, chęć stawiania przed sobą wyzwań i realizowania oraz stopniowe wdraża-
nie się w prace firmy rodzinnej korzystnie wpłynęło na dalszy rozwój spółki.

Obecny właściciel posiada ok. 90% udziałów w konsorcjum złożonym z czterech 
spółek. Pozostałe udziały w wielkości 2-10% należą do czterech wspólników, wywo-
dzących się spoza rodziny, którzy jednocześnie piastują stanowiska prezesa lub człon-
ka zarządu. Zaledwie kilka procent udziałów pozostało w ręku rodziców właściciela, 
którzy osiągnęli już kilka lat temu wiek emerytalny. Jeszcze aktywnie, choć w ograni-
czonym zakresie, wspierają swojego syna. Właściciel jest członkiem rady nadzorczej 
konsorcjum składającego się z czterech spółek. Wśród nich została wyodrębniona na 
zasadach outsourcingu kapitałowego spółka świadcząca usługi typu back office, infor-
matyczne i marketingowe. Jej wyodrębnienie było podyktowane racjonalizacją kosztów 
oraz skupieniem się na core competence. Konsorcjum pod jego czujnym okiem kierują 
menedżerowie z zewnątrz. Oprócz umów o pracę lub kontraktów menedżerskich są 
oni powiązani kapitałowo. Takie rozwiązanie motywuje wspólników, a jednocześnie 
i zarządzających do osiągania coraz lepszych wyników sprzedaży, mocno angażuje ich 
w sprawy firmy7. 

Analizowana firma ciągle się zmienia. Zmiany dotyczą praktycznie wszystkich ob-
szarów, począwszy od znacznych zmian profilu organizacyjnego przez zmiany w syste-
mach informatycznych po istotną modyfikację oferty asortymentowej. Wszystkie, dość 
częste modyfikacje doprowadziły do takiej sytuacji, że opór wobec zmian jest prawie 
niezauważalny, lub niwelowany przez pozytywne emocje. Pracownicy mają zaufanie do 
poczynań kierownictwa, angażują się w wykonywanie swoich obowiązków. Otrzymują 
wynagrodzenia na czas i na relatywnie wysokim poziomie w stosunku do konkurencji. 
Ta rodzinna firma posiada dobrą reputację, zapewnia dobre warunki do pracy, stawiając 
przy tym stosunkowo wysokie wymagania swoim pracownikom. Stawia również na 
ich kreatywność w działaniu na rzecz dobra firmy rodzinnej. Jak zaznaczył właściciel 
podczas udzielanego wywiadu, mogą oni wyrazić otwarcie swoje własne zdanie w kwe-

7 Zależność między posiadaniem udziałów w firmie efektywnością została zweryfikowana pozy-
tywnie w wielu badaniach. Potwierdzają również tę zależność badania prowadzone przez autorkę w spół-
kach pracowniczych. [Grześ, 2004, s. 165-174].
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stii tego, co im się nie podoba. Racjonalne argumenty są następnie analizowane przez 
kierownictwo i podejmowane stosowne decyzje. 

Głównym inicjatorem rewolucyjnych zmian jest właściciel, który uświadamia po-
trzebę zmian kilku osobom z zarządu. Stanowią oni automatycznie grupę, która pokie-
ruje zmianami. Pojawiają się wśród pracowników pojedyncze przypadki postaw typu: 
samozadowolenie, „do niczego mnie nie zmusisz”, pesymistycznego nastawienia czy 
bierności. Jednak bardzo dobre wyniki firmy, prawie 18-letnia działalność na rynku, 
brak problemów z wypłatą wynagrodzenia powodują, że pracownicy traktują zmianę 
jako coś normalnego, nie czują większego zagrożenia utraty miejsc pracy, ufają swoim 
pracodawcom i są pozytywnie nastawieni do zmian. Opracowaniem wizji zmian i jej 
scenariusza, który nie jest spisywany w postaci dokumentu, zajmuje grupa tych kilku 
osób. 

Pozostali pracownicy nie są na tym etapie angażowani w proces. Dowiadują się od 
zarządu o tym czego zmiany będą dotyczyć. Na nim też spoczywa obowiązek zachęce-
nia do zaangażowania się w zmiany, do podejmowania ryzyka wynikającego z nowych 
zadań. Sam właściciel przyznaje, że zarząd sprawnie komunikuje się z pracownikami. 
Jednak wyznaje zasadę, że najlepszym sposobem zmiany stanowiska pracownika jest 
przymus. Pracownik może wybierać albo zostać w firmie i zaadoptować się do zmian, 
albo odejść. Można byłoby zastanawiać się czy jest to dobra metoda. Zarząd i kierownicy 
niższego szczebla komunikują pracownikom pierwsze sukcesy i zachęca ich do dalszej 
pracy. Dodatkowo na początku każdego roku organizowane są przez naczelne kierow-
nictwo spotkania, gdzie przedstawiane są osiągnięcia całego zespołu pracowników.

Oceniając proces zarządzania zmianą w tej firmie, należy zauważyć, że przebiega 
on zgodnie z wymienionymi w modelu teoretycznym etapami. Właściciel znał te etapy, 
jednak nie przywiązywał uwagi do wyodrębniania ich. Głównymi wyznacznikami jego 
działania w zarządzaniu zmianą były m.in. zdobyte doświadczenie, wiedza, umiejętno-
ści oraz intuicja.

Podsumowanie 

Dynamicznie zmieniające się otoczenie wymusza wprowadzanie zmian w wielu obsza-
rach przedsiębiorstwa. Zmiana stała się normą, cechą. Jednak jej skala, charakter i spo-
sób wprowadzania zależy od wielu sił wewnętrznych i zewnętrznych oddziałujących na 
rozwój organizacji, w tym firm rodzinnych. 

Proces skutecznego zarządzania radykalną zmianą przebiega w określonej kolej-
ności. Znając teoretyczną podbudowę całego mechanizmu zarządzania zmianą mene-
dżerowie mogą bardziej świadomie podejmować decyzje związane z wprowadzanymi 
usprawnieniami i przewidywać rezultaty. Mogą określić, jakie umiejętności należy po-
siąść w celu kształtowania procesu w pożądanym kierunku, jak motywować ludzi, aby 
z zaangażowaniem podchodzili do realizacji swoich zadań. Mogą też próbować prze-
widywać zmiany, np. z pomocą miernika DICE.

W firmach rodzinnych na przebieg procesu zmian wpływają także ich specyficzne 
cechy, takie jak połączenie własności i zarządzania, wpływ modelu rodziny na przed-
siębiorstwa odwrotnie, zwiększona ilość pracowników należących do rodziny, sukcesja. 
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Cechy te z jednej strony utrudniają profesjonalne zarządzanie zmianą, z drugiej uła-
twiają minimalizując opór wobec zmiany. 

Przykład zaprezentowanej firmy rodzinnej pokazuje, że procesem zmian można 
zarządzać skutecznie, nie koniecznie znając układ etapów tego procesu. Pracownicy 
z zewnątrz mogą i powinni być angażowani w sprawy spółki. Wystarczy stworzyć im 
odpowiednie warunki i wymagać wykonania zadań. Jeśli dostrzegą pozytywne rezul-
taty pierwszych zmian, wdrażanie kolejnych stanie się mniej skomplikowane. Powo-
dzenie procesu wprowadzania zmian zależy w bardzo dużym stopniu od kompetencji 
liderów zmian.
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Światowe i polskie badania przedsiębiorstw rodzinnych

Abstract
The problems of family businesses for over 50 years are the subject of research in various fields of 
science. The research carried bring a new perspective on both the theory and practice of the functio-
ning and development of family businesses. Among the most important areas of research include: the 
search for specific family business, the application of strategic management concepts, the research 
succession processes, issues of ownership and corporate governance in business family, analysis of 
problems and conflicts related to the family nature of the business.
Diversified is a research methodology includes techniques such as interviews, questionnaires, telepho-
ne interviews, postal questionnaire, research, site survey, and even anthropology organizations.
This article aims to show the interdisciplinary nature and complexity of research problems and possi-
bilities of using a plurality of cognitive perspectives in the research of family businesses and bringing 
international and Polish achievements in this field.

Wstęp

Przedsiębiorstwa rodzinne od ponad 50 lat stanowią przedmiot badań specjalistów re-
prezentujących różne dziedziny nauki. Wyodrębnienie się obszaru badawczego i znacz-
ny wzrost liczby badań i publikacji na temat family business nastąpiły w latach osiem-
dziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce pierwsze badania specyfiki 
biznesów rodzinnych pojawiły się po roku 2000 za sprawą kilku autorów (K. Safin, W. 
Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Ł. Sułkowski). Badania pokazują, że w gospodarce 
rynkowej małe i średnie przedsiębiorstwa rodzinne stanowią znaczącą grupę przed-
siębiorstw. Badania biznesów rodzinnych na świecie mają stosunkowo długą tradycję. 
Najstarsze sięgają lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, natomiast większość badań roz-
winęła się dopiero w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Najliczniejsze ba-
dania prowadzone są w USA, Kanadzie, krajach Europy Zachodniej, Japonii, Chinach 
i Australii. Można w nich dokonać wyraźnego podziału na kilka obszarów zaintereso-
wań. Wśród najważniejszych należy wymienić:
1. Poszukiwanie specyfiki przedsiębiorstw rodzinnych, mające prowadzić do precyzyj-

niejszego określenia family business [Sharma, Christman, Chua 2002,ss. 88-115]. 
2. Analiza problemów i konfliktów związanych z rodzinnym charakterem biznesu 

[Kaye 2002, ss. 382-397, Levinson 2002, ss. 398-407].
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3. Ocenę skuteczności sukcesji i transferów międzypokoleniowych [Longenecker, 
Schoen 2002, ss. 61-66].

4. Badania kwestii własnościowych oraz corporate governance w biznesach rodzinnych 
[Arnoff, Ward 1996].

5. Analizy zarządzania finansami i rachunkowości firm rodzinnych [Poza 2004, ss. 
85-105].

6. Koncepcje zastosowania zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach rodzin-
nych [Carlock, Ward 2001].

7. Problemy wzrostu, etapów rozwoju i profesjonalizacji biznesów rodzinnych [Ward 
1997].

8. Problemy psychologiczne i społeczne związane z osobą założyciela, sukcesorów, 
udziałowców i pracowników biznesów rodzinnych [Kets de Vries 2002, ss. 332-342, 
Russell, Griffin, Flinchbaugh, Martin, Atilano 2002, ss.342-352]. 

9. Eksploracje kultur organizacyjnych oraz porównawcze badania międzykulturowe, 
dotyczące wpływu familizmu na rozwój przedsiębiorstw rodzinnych w różnych 
krajach (najczęstsze porównania dotyczą USA i krajów azjatyckich) [Prokesch 2002, 
ss. 676-687, Astrachan 2002, ss. 636-650].

10. Badanie znaczenia firm szkoleniowych i doradczych jako wsparcia rozwoju family 
business [Ward 2004]. 
W literaturze przedmiotu na przestrzeni kilkudziesięciu lat opublikowano kilka ty-

sięcy różnorakich badań odnoszących się do problematyki przedsiębiorstw rodzinnych. 
Badania prowadzone są w różnych zakresach i obejmują od kilku do kilkudziesięciu 
tysięcy przedsiębiorstw. Zróżnicowana jest także metodyka obejmująca takie techniki 
jak: wywiady kwestionariuszowe, wywiady telefoniczne, ankieta pocztowa, studia przy-
padków, ankieta internetowa, a nawet antropologia organizacji. 

Celem artykułu ukazanie złożoności problematyki badawczej i wielości perspektyw 
poznawczych wykorzystywanych w badaniach przedsiębiorstw rodzinnych oraz przy-
bliżenie światowego i polskiego dorobku w zakresie badań nad family business. 

1. Światowy dorobek w badaniach family business 

Prowadzone badania wnoszą nowe spojrzenie na teorię i praktykę funkcjonowania oraz 
rozwoju family business. Kilkadziesiąt z nich odegrało znaczącą rolę w rozwoju i rozu-
mieniu specyfiki przedsiębiorstw rodzinnych. Do najbardziej znaczących programów 
badawczych należy zaliczyć: program National Family Business Survey, w USA przeprowa-
dzony w roku 1997 na próbie 708 przedsiębiorców rodzinnych [Heck, Trent 2002, ss. 
599-614], problematyką zarządzania firmą rodzinną zajmował się ośrodek Stoy Hayward 
w Wielkiej Brytanii, którego badania obejmowały próbę ponad 8000 podmiotów [Stoy 
Harvard 1990]. Badania sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych w Kanadzie prowadzone 
przez T.S. Felthama, G. Felthama i J.J. Barnetta [2001, ss. 116-122] objęły ponad 700 
podmiotów. Paneuropejskie badania firm rodzinnych prowadzone były przez R. Donc-
kelsa i E. Frollicha [1988, ss. 9-21] na próbie 1100 podmiotów MŚP w krajach europej-
skich. Natomiast badania U. Frey, F. Halter, S. Klein i T. Zellwerga [1999] oparte były 
na próbie 1200 przedsiębiorstw. Cennym źródłem informującym o tematyce badawczej 
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z zakresie family business na świecie jest „Family Business Sourcebook” pod redakcją 
C.E. Arnoffa, J.H. Astrahana i J.L. Warda [2002], w którym znajdujemy informacje 
o projektach badawczych w zakresie biznesów rodzinnych, formułowania formułowa-
nia i wdrażania strategii, a także ocenę różnych koncepcji teoretycznych. 

Analizując wnioski z badań przedsiębiorstw rodzinnych warto zatrzymać się nad 
interpretacjami wyników kilkunastu projektów. R. Tagiuri i J.A. Davis [1992, ss.43-62] 
w swych badaniach wskazali na kilka głównych celów przedsiębiorstwa rodzinnego: 
wydajność i dumę pracowników; zabezpieczenie finansowe i korzyści, jakie niesie pro-
wadzenie przedsiębiorstwa dla właściciela; rozwój nowych wysokiej jakości produktów; 
narzędzia osobistego rozwoju, możliwość awansu społecznego i niezależności: człon-
kostwo w dobrej firmie oraz pewność zatrudnienia.

Przedmiotem badań prowadzonych przez D.M. Ambrose [1983, ss. 49-56] były za-
gadnienia zwiększenia szans na udaną sukcesję. Badając 53 właścicieli przedsiębiorstw 
rodzinnych i ich 33 dzieci, wskazał że prawidłowy plan przygotowywania sukcesorów 
do przejęcia rodzinnego biznesu powinien być wdrażany już w okresie młodości dzieci. 
Brak wcześnie przygotowanego programu sukcesji w wielu przypadkach doprowadzał 
do likwidacji przedsiębiorstwa.

Zagadnienia nieodpowiednich zmian w hierarchii wynikających z przejęcia władzy 
przez nieplanowanych sukcesorów (najczęściej młodsze rodzeństwo), którzy nie byli 
brani wcześniej pod uwagę przy planowaniu sukcesji były badane przez L.B. Barnesa 
[1988, ss. 9-21]. Pojawienie się nowego zarządzającego (Chief Executive Officer), osoby dys-
ponującej pełną władzą wykonawczą w firmie, powoduje konieczność wprowadzenia 
ważnych zmian w oczekiwaniach i zachowaniu zarówno członków rodziny jak i pra-
cowników. Badacz wskazuje, że dokonanie przebudowy hierarchii w firmie jest proce-
sem czasochłonnym wymagającym długotrwałych i konsekwentnych działań, prowa-
dzących do uporządkowania systemów hierarchii w rodzinnym przedsiębiorstwie.

W roku 1968 w Meksyku przeprowadzone przez S.M. Davisa [1968, ss. 402-416] ba-
dania wśród 25 firm rodzinnych dotyczące sukcesji ukazały typowe wzorce zachowań 
sukcesyjnych, które wynikają z osobistych cech osobowościowych seniora przekazują-
cego firmę oraz juniora, który firmę ma przejąć. Pierwszy z nich ukazuje silnego ojca 
i słabego syna, natomiast drugi wskazuje na konserwatywne zachowania ojca i postę-
powość w prowadzeniu biznesu przez syna. Inne badania dotyczące sukcesji, prowa-
dzone wśród przedsiębiorców rodzinnych prowadzących biznes w drugim pokoleniu, 
dotyczyły określenia czynników, które wpłynęły na jakość przeprowadzonej sukcesji. 
Zostały zidentyfikowane dwie grupy czynników: indywidualne i relacyjne. Pierwsze 
z nich obejmowały osobistą konieczność satysfakcji i wpływu, natomiast czynniki re-
lacyjne wskazywały na konieczność wzajemnego poszanowania i zrozumienia, zgodę 
wśród rodzeństwa, zaangażowanie w utrzymanie rodzinnego biznesu oraz należytego 
rozdzielenia obciążeń wynikających z uczestniczenia w rodzinnym biznesie [Handler 
1992, ss. 283-307]. 

Porównaniem firm rodzinnych stosujących planowanie strategiczne z firmami ro-
dzinnymi nie stosującymi planowania strategicznego zajmował się W.D. Jones [1982, 
ss. 15-19], z którego badań wynika, że firmy planujące zajmują się otaczającym je środo-
wiskiem, starając się identyfikować przyszłe szanse i okazje. W tym celu wykorzystują 
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badania oraz włączanie niektórych członków organizacji do planowania strategicznego. 
Badacz stwierdził, że istnieje wyraźny związek pomiędzy sukcesem przedsiębiorstwa 
i stosowaniem narzędzi zarządzania strategicznego. 

Badania, które objęły 990 przedsiębiorstw rodzinnych jak i nierodzinnych porów-
nywały czynniki, które wpływają na podejmowanie decyzji o lokalizacji przedsiębior-
stwa. Firmy rodzinne jako główny czynnik decydujący o lokalizacji przedsiębiorstwa 
wskazują chęć poprawy jakości życia rodziny. Natomiast dla firm nierodzinnych klu-
czowym czynnikiem jest możliwość obniżenia kosztów prowadzenia biznesu. Nato-
miast wszystkie przedsiębiorstwa jako pierwszorzędny czynnik decydujący o podjęciu 
decyzji lokalizacyjnych podają bliskość rynków i klientów [Kahn, Henderson (1992), 
ss.271-282].

J.L. Ward [1988, ss. 107-117] ukazuje zależności ważne dla właściwego przeprowa-
dzenia planowania strategicznego w biznesach rodzinnych. Jako najważniejsze uznaje 
zaangażowanie rodziny w prowadzenie firmy, kondycję przedsiębiorstwa, możliwość 
wykorzystania alternatywnych możliwości prowadzenia biznesu, dokonanie wyboru 
strategii prowadzenia biznesu. Wskazuje także na rolę czynników rodzinnych – moż-
liwość zrealizowania rodzinnych i osobistych celów, a także zainteresowanie rodziny 
i wykorzystanie jej zdolności do prowadzeniu biznesu.

Badania dotyczące czynników związanych z następcą wpływających na proces suk-
cesji w małych i średnich przedsiębiorstwach rodzinnych w Afryce Południowej prze-
prowadzili E. Venter, C. Boshoff i G. Mas [2005, ss. 283-303]. Pośród wylosowanych 
metodą losową 1038 podmiotów uzyskali odpowiedzi od 332. Wyniki badań wskazują, 
że głównymi czynnikami wpływającymi na udaną sukcesję są: przygotowanie następcy 
do przejęcia i jego chęć do poprowadzenia dalej firmy, harmonijne relacje pomiędzy 
seniorem i sukcesorem, zaufanie do następcy w jego umiejętności i zamiary oraz do-
chodowość biznesu. Respondenci wskazywali na fakt, iż wysoki stopień przygotowania 
sukcesora uzyskany w postaci wykształcenia, odbytych kursów zdobytego doświadcze-
nia poza rodzinnym przedsiębiorstwem wywierały pozytywny wpływ na prowadzenie 
przez następcę biznesu i jego dochodowość. Wskazywano także na fakt, iż zdobyte na 
zewnątrz doświadczenie ułatwiało osiągnięcie niezależności od rodziców w prowadze-
niu biznesu. Dobre stosunki między założycielem kierującym firmą a następcą miały 
znaczny wpływ na zadowolenie obu stron, które wzmacniało chęć współpracy i wymia-
ny informacji i umiejętności. Ponadto wpływało także na zrozumienie przez seniorów, 
że następca ma prawo do innego sposobu prowadzenia przedsiębiorstwa i wyznaczania 
innych priorytetów, oraz jest wystarczająco dorosły aby mógł sam podejmować decy-
zje. Chęć przejęcia przedsiębiorstwa jest ważnym czynnikiem, wskazującym na to, że 
następca uważa zarządzanie rodzinnym biznesem za pasjonujące i ambitne wyzwanie. 
Rodzice powinni podejmować działania mające na celu wywołanie u dzieci zaintere-
sowania prowadzeniem firmy a także ukazywać prawdziwy obraz zarządzania firmą. 
Przejęcie zarządzania rodzinnym biznesem nie powinno wynikać z nacisków i przymu-
szania rodziców, lecz z własnego wyboru dziecka. 

W Kanadzie, gdzie przedsiębiorstwa rodzinne stanowią około 80% wszystkich firm, 
w roku 1998 przeprowadzono badania mające na celu ustalenie sposobów planowania 
przekazania przedsiębiorstwa następcy. Badano tę problematykę w trzech ujęciach: 
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gotowości seniora do przekazania firmy, możliwości finansowych i podatkowych oraz 
prawnych zagadnień związanych z sukcesją. Gotowość do przekazania firmy i związany 
z tym wybór następcy jest największy wśród przedsiębiorców, którzy planują przejście 
na emeryturę w okresie najbliższych pięciu lat. W tej grupie 51% było w trakcie procesu 
przekazywania przedsiębiorstwa, a następne 44% dokonało wyboru następcy. Ciekawe 
wyniki przyniosły badania związane z finansowymi zagadnieniami sukcesji. Kanadyj-
scy przedsiębiorcy bez względu na czas planowanej sukcesji (0-5, 6-10, 11-15, >15 lat) 
wykazują wysoką zapobiegliwość w zabezpieczeniu finansowych aspektów przekazania 
firmy. 72,4% posiada ubezpieczenie na życie, 52,1% ubezpieczenie z tytuły niespraw-
ności, a 87,7% inne osobiste ubezpieczenia. 67,3% badanych wiedziało w jaki sposób 
zostanie sfinansowana zapłata podatku spadkowego. W sferze prawnej przygotowania 
do sukcesji są dość ograniczone. Co prawda 71% właścicieli firm ma sporządzone testa-
menty, ale tylko 13,6% ma prawnie przygotowane przekazanie biznesu. Kolejną z ba-
danych kwestii było ustalenie w jakim stopniu kanadyjskie firmy rodzinne stosują pla-
nowanie strategiczne. Okazało się że 40% sporządza roczne plany działalności, a 21% 
stosuje w swym działaniu strategiczne plany obejmujące okresy 3 letnie. Ze względu na 
fakt, iż tylko jedna trzecia kanadyjskich przedsiębiorstw przeżywa do drugiego pokole-
nia, co niesie głębokie konsekwencje dla zatrudnienia i konkurencyjności gospodarki, 
władze tego kraju podjęły szereg działań mających na celu zmniejszenia i rozłożenia 
w czasie obciążeń podatkowych związanych z sukcesją przedsiębiorstwa rodzinnego 
[Feltham, Feltham, Barnett 2001, ss.116-122]. 

Badania dotyczące roli jaką mają do spełnienia w rodzinnych firmach menedżerowie 
pochodzący spoza rodziny prowadził T.L. Whisler [1988, ss. 309-321] w 73 przedsię-
biorstwach. Potrzeba zatrudniania menedżerów z zewnątrz pojawiała się w momencie, 
kiedy firma zaczynała wdrażać zmiany mające na celu profesjonalizację zarządzania, 
a zasoby wiedzy i umiejętności kierowniczych kadry zarządzającej z rodziny były nie-
wystarczające. Kierownicy zewnętrzni spełniali trzy podstawowe role: nauczyciela 
w zakresie zarządzania, doradcy technicznego oraz rozjemcy.

Zwiększające się gospodarcze znaczenie małych przedsiębiorstw rodzinnych zain-
spirowało badaczy do podjęcia rzadkiej tematyki związanej z zagadnieniem transfe-
ru przedsiębiorczości w kontekście sukcesji. Celem badań było uzyskanie odpowiedzi 
na pytanie czy dwa pokolenia w biznesie rodzinnym mają podobne opinie i postawy 
w zakresie przedsiębiorczości, podejmowania kariery zawodowej w firmie oraz sukce-
sji. Badania zostały przeprowadzone wśród uczestników rocznego programu przygo-
towującego seniorów i sukcesorów do przeprowadzenia sukcesji. W latach 1999-2003 
uczestnikami szkoleń byli przedstawiciele 88 małych i średnich podmiotów z różnych 
branż i brało w nich udział 156 osób, 77 właścicieli i 79 następców. Dwie trzecie fiń-
skich przedsiębiorców stanowią mężczyźni, a jedną trzecią kobiety, 95% planujących 
przekazanie firmy było w wieku powyżej 50 lat, natomiast w grupie następców 71% 
było w wieku 25-39 lat. Badania ukazały, że zarówno dla seniora jak i następcy waż-
ne jest poczucie niezależności wynikające z faktu bycia przedsiębiorcą. Rodzina ma 
decydujący wpływ na kształtowanie się postaw przedsiębiorczych u następców i jest 
naturalnie przenoszona „z ojca na syna”. Respondenci mieli świadomość, że przed-
siębiorczość jest związana z ponoszeniem ryzyka i odpowiedzialnością za prowadzony 
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biznes. Badani uznali, że proces międzygeneracyjnego przekazania przedsiębiorstwa 
ma olbrzymie znaczenie zarówno dla firmy jak i rodziny i wymaga współpracy między 
dwoma pokoleniami. Zmiana pokoleniowa może mieć decydujący wpływ na sposób 
zarządzania oraz zachowania i lojalność stałych klientów firmy. Następcy uznali, że jej 
dokonanie nie stanowi podstawy do modyfikowania działania biznesu. Autorzy tych 
badań wskazują na podobne postawy i opinie na temat przedsiębiorczości, biznesu ro-
dzinnego i jego przyszłości [Malinen, Stenholm 2002].

Istotny obszar badań strategii przedsiębiorstw rodzinnych analizuje relacje pomię-
dzy: właścicielami, a zarządzającymi, zarówno z rodziny, jak i spoza rodziny ukierun-
kowanych na zastosowanie planowania strategicznego w biznesie rodzinnym. Badania 
przeprowadzono w stanach: Wisconsin i Illinois, gdzie skierowano do 1008 respon-
dentów zarządzających (CEO), a w niektórych przypadkach także do wyższych me-
nedżerów spoza rodziny. Otrzymano 133 odpowiedzi. Badania podejmowały próbę 
znalezienia potwierdzenia powszechnie panującego poglądu, że planowanie w family 
business opiera się na dwóch rozpowszechnionych rodzajach planowania: zarządzaniu 
strategicznym i planowaniu sukcesji. Badano wpływ zarządu kierującego firmą oraz 
członków rodziny mających nieformalny wpływ na przedsiębiorstwo, na formułowanie 
strategii i tworzenie sformalizowanego planu strategicznego. Badane podmioty pytano, 
czy i z jakich powodów wykorzystują sformalizowane procesy konstruowania strategii 
i sporządzania planu strategicznego. Starano się również ustalić czy w planie sukce-
syjnym został określony następca. Wyniki badań wskazują na powiązanie pomiędzy 
podejmowaniem planowania strategicznego a planowym wyborem następcy, jednocze-
śnie wskazując, że te dwie formy planowania są zasadniczo różne. Stwierdzono także, 
że w biznesach gdzie istnieje wpływ członków rodziny (rada rodzinna) na zarządzanie 
oraz są zatrudnieni kierownicy spoza rodziny istnieje większa skłonność do podejmo-
wania budowy sformalizowanej strategii i planowania strategicznego. Wskazano także 
na konieczność bardziej szczegółowych badań w określaniu związków zachodzących 
pomiędzy zarządami a planowaniem przyszłej działalności przedsiębiorstwa [Blumen-
tritt 2006, ss. 65-72]. 

Przedmiotem badań są także firmy w rodzinne w krajach rozwijających się. W Mek-
syku małe i średnie biznesy rodzinne są najbardziej dominującą formą przedsiębiorstw. 
Istnieje wiele różnorodnych zagrożeń spowodowanych globalizacją i liberalizacją go-
spodarki oraz specyfiką wynikającą z rodzinności i ograniczonych zasobów, które 
ograniczają możliwości ich rozwoju. Niektóre z małych przedsiębiorstw rodzinnych, 
pokonując rozliczne bariery, rozwijają się do dużych rozmiarów. Przedmiotem badań 
było 28 firm rodzinnych występujących w rankingu 500 największych przedsiębiorstw 
meksykańskich w 2000 roku, badano jakie są ich podstawowe cechy. Rodzina stara się, 
także w dużych biznesach, utrzymać kontrolę nad własnością i zarządzaniem. Często 
firmy tego rodzaju tworzą grupy kapitałowe, w których istnieją mniejszościowi udzia-
łowcy. W badaniach dostrzeżono ograniczenia związane z brakiem w rodzinie dosta-
tecznej liczby kompetentnych osób do obsadzenia kluczowych stanowisk. Dlatego też 
udział rodziny nie ogranicza się tylko do prostych relacji rodzice – dzieci, lecz zostaje 
poszerzony o członków dalszej rodziny. Sukcesja w dużych interesach rodzinnych jest 
zazwyczaj stopniowa, poprzez obejmowanie przez sukcesorów stanowisk w zarządach, 
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a seniorzy zatrzymują na pewien czas stanowiska w organach nadzorczych rodzinnych 
korporacji. Planowanie i instytucjonalizacja sukcesji wspomaga kontynuowanie i roz-
wój, pomagając równocześnie utrzymać dobrą reputację rodzinnego biznesu. Bada-
nia wskazały na fakt, iż problemy w zarządzaniu kadrami stanowią duże ograniczenie 
w rozwoju family business w Meksyku. Stosunkowo młode firmy nie posiadają dostatecz-
nie dużej ilości członków rodziny do objęcia kluczowych stanowisk. Dlatego też ko-
nieczne jest tworzenie takich struktur zarządzania, w których będą uczestniczyli me-
nedżerowie spoza rodziny, ale zostanie zachowana rodzinna kontrola nad biznesem 
[Hosino 2004, ss. 14-40]. 

Międzynarodowy raport Prac badawczych Prima poświęcony firmom rodzinnym 
został zrealizowany w roku 1999 przez Grant Thorton we współpracy z 16 ośrodka-
mi akademickimi w różnych krajach świata. Raport został opracowany przez S. Birley 
z Uniwersytetu Londyńskiego. Pośród krajów objętych badaniem znalazła się także 
Polska, tabela 1 zawiera wykaz krajów i liczbę odpowiedzi udzielonych przez biorących 
udział w badaniu

Tab. 1 Wykaz krajów objętych badaniem oraz liczba udzielonych odpowiedzi 
Kraj Liczba Kraj liczba
Dania 986 Włochy 403
USA 613 Szwecja 363
Japonia 554 Grecja 320
Szwajcaria 536 Holandia 220
UK 448 Polska 217
Niemcy 446 Finlandia 191
Irlandia 430 Hiszpania 191
Kanada 428 Belgia 133

Źródło: Międzynarodowy Raport Badawczy Prima, Grant Thorton, Warszawa 2000, s. 36.

Badania ankietowe miały na celu zrozumienie złożonych stosunków pomiędzy oso-
bami posiadającymi i prowadzącymi przedsiębiorstwo a samą firmą. Zainteresowanie 
budził także wpływ możliwych różnic kulturowych w badanych krajach. W raporcie 
wskazano, że warunkiem niezbędnym do osiągnięcia długookresowego sukcesu ro-
dzinnego przedsiębiorstwa jest przyjęcie strategii, która umożliwi reagowanie na za-
chodzące ciągle zmiany w potrzebach firmy i rodziny. Badania wykazały, że postawy 
rodziny wobec zaangażowania się w działalność przedsiębiorstwa są zróżnicowane 
i różne w różnych krajach co wynika także z uwarunkowań kulturowych [Grant Thor-
ton 2000, ss. 1-44]. 

W 2002 roku badacze z Loyola University, Kenesaw State University i Babson Col-
lege w USA przeprowadzili szeroko zakrojone badania firm rodzinnych. Obejmowały 
one badanie m.in.: problematyki przywództwa, planowania sukcesji, zarządzania stra-
tegicznego, roli zewnętrznego doradztwa oraz znaczenia roli kobiet w prowadzeniu ro-
dzinnych firm. Autorzy tego badania wskazują na trudności w pozyskaniu odpowiedzi 
od respondentów. W badaniu ankietowym kwestionariusze obejmujące ponad 100 py-
tań zostały wysłane do ponad 38.000 przedsiębiorstw rodzinnych, a odpowiedzi uzy-
skano od 1.143 (3%) podmiotów w ciągu półrocznego okresu badań. Większość firm 
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nie posiada sformalizowanych planów strategicznych, tylko 37% respondentów forma-
lizowało swoje plany, ale stanowi to wzrost w stosunku do wyników uzyskanych w ba-
daniach z roku 1997 (30,6%). Jako główny powód tworzenia długookresowej strategii 
wskazywano troskę stworzenie warunków do przetrwania biznesu, ponadto wskazy-
wano, że posiadanie strategicznego planu prowadzenia przedsiębiorstwa ułatwia funk-
cjonowanie w szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Ustalono także, że 
w podmiotach, które stosują planowanie polityki personalnej oraz sukcesji. Podmioty 
te również wskazują na chęć rozwoju firmy. Największy wpływ na tworzenie strategii 
mają właściciele zarządzający firmą. 

Problematyka sukcesji tak mocno akcentowana w pracach wielu autorów znajduje 
swoje empiryczne uzasadnienie, ponieważ w krajach w ugruntowanej pozycji family busi-
ness jest procesem ciągłym wpływającym na ich funkcjonowanie. Rezultaty przeprowa-
dzonych badań pokazały, że zmiana przywództwa w ciągu najbliższych pięciu lat była 
planowana w 39% rodzinnych biznesów. Aż 88% badanych wyrażało pragnienie, aby 
ich przedsiębiorstwo, z których wiele było prowadzonych od kilkudziesięciu lat, pozo-
stało także w przyszłości biznesem rodzinnym. Amerykańskie firmy rodzinne skupiają 
swoją działalność na rynku krajowym, 64% nic nie eksportuje, 9,1% osiąga przychody 
z eksportu w przedziale 11-50%, a tylko w 1,6% firm eksport stanowi ponad połowę 
ich przychodów. Charakterystyczna jest także niechęć do korzystania z zewnętrznego 
finansowania, niestety często hamująca możliwości ich rozwoju. Ponad 56% firm nie 
posiada żadnych lub nieznaczne poza rodzinne źródła finansowania. Firmy rodzinne 
unikają zewnętrznego długu z powodu nadmiernej obawy lub zbędnej odpowiedzial-
ności [American Family Business Survey 2003, ss.1-34]. W tabeli 2 zebrano ważniejsze 
badania przedsiębiorstw rodzinnych prowadzonych na świecie. 

Tab. 2 Zestawienie ważniejszych badań przedsiębiorstw rodzinnych na świecie 
Data Autor (rzy) Kraj Tematyka badań
1968 S.M. Davis Meksyk Wzorce zachowań sukcesyjnych
1982 W.D. Jones USA Procesy planowania strategicznego
1983 D.M. Ambrose USA Plan strategii sukcesyjnej
1988 R. Donckles i E. Frollich Kraje europej-

skie 
Zarządzanie i strategie 

1988 U. Frey, F. Halter, S. Klein 
i T. Zellwerg

Szwajcaria Zachowania strategiczne

1988 L.B. Barnes USA Rola zarządzającego
1988 J. L. Ward USA Znaczenie planowania strategicz-

nego
1988 T.S. Feltham., G. Feltham., 

J.J. Barnett 
Kanada Sukcesja 

1988 T.L. Whisler USA Profesjonalizacja zarządzania 
1990 Stoy Harward Wielka Bry-

tania
Zarządzanie firmami 

1992 R. Tagiuri i J.A. Davis USA Cele strategiczne przedsiębiorstwa 
rodzinnego 

1992 W.C. Handler USA Czynniki udanej sukcesji
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1992 J.A. Kahn, D.A. Henderson USA Decyzje strategiczne 
1997 National Family Business Survey USA Strategie 
1999 Grand Thorton 16 krajów Specyfika przedsiębiorstw rodzin-

nych, uwarunkowania kulturowe
2001 T.S. Feltham, G. Feltham i J.

J. Barnett
Kanda Strategie sukcesyjne 

2002 American Family Business 
Survey

USA Problematyka przywództwa, 
planowania sukcesji, zarządzania 
strategicznego, roli zewnętrzne-
go doradztwa oraz znaczenia roli 
kobiet w prowadzeniu rodzinnych 
firm. 

2003 P. Malinen, P. Stenholm Finlandia Sukcesja a transfer przedsiębior-
czości

2004  T. Hosino Meksyk Zachowanie strategicznej kontroli 
rodziny nad firmą

2005 E. Venter, C. Boshoff i G. 
Mas

Południowa 
Afryka 

Strategie sukcesyjne w małych 
i średnich przedsiębiorstwach 
rodzinnych

2006 T. Blumentritt USA Formułowanie strategii a wybór 
następcy

Źródło: opracowanie własne na podstawie pozycji wymienionych w przypisach. 

Przytoczone wybrane przykłady badań przedsiębiorstw rodzinnych na świecie 
wskazują, że problematyka ta stanowi obszar zainteresowań badaczy w wielu krajach 
świata. Badania te wnoszą ważne wnioski zarówno dla teorii jak i praktyki biznesu ro-
dzinnego. Wspomaganie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości rodzinnej, odgry-
wającej coraz bardziej znaczącą rolę w gospodarkach wielu krajów, niekiedy określaną 
jako „siły witalne” leży w kręgu zainteresowań wielu agencji rządowych, które wspo-
magają badania empiryczne, dające wskazania do dalszych działań w pomocy rozwoju 
family business. 

Rozbudowuje się szeroki obszar badawczy odnoszący się do przedsiębiorstw ro-
dzinnych, o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze, co daje wielość perspektyw 
poznawczych wykorzystywanych przez badaczy. Różnorodność inspiracji, złożoność 
problematyki oraz możliwość praktycznego zastosowania stanowi o tym, że biznes ro-
dzinny jest szczególnie interesującym i inspirującym przedmiotem badań. Na przestrze-
ni 40 lat nastąpiła wyraźna krystalizacja pola badawczego dotyczącego przedsiębiorstw 
rodzinnych. Tak jak pierwsze badania odnosiły się przede wszystkim do małych i śred-
nich przedsiębiorstw jako całości, to już w latach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku 
mamy do czynienia z rozdziałem przedsiębiorstw MŚP i przedsiębiorstw rodzinnych. 

2. Polski dorobek w zakresie badań przedsiębiorstw rodzinnych 

Badania przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce są prowadzone przez nielicznych bada-
czy dopiero od kilku lat i znajdują się w początkowym stadium. Metodyka badań to naj-
częściej badania ankietowe, wywiad kwestionariuszowy lub telefoniczny oraz badania 
case study – pogłębionych studiów przedsiębiorstw rodzinnych, do tworzenia których 
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wykorzystuje się techniki obserwacji uczestniczącej, wywiady swobodne oraz anali-
zy dokumentów uzyskanych w przedsiębiorstwach. Wykorzystywane są także analizy 
oparte na źródłach wtórnych pozwalających na ocenę przedsiębiorstw i odniesienie się 
do źródeł pierwotnych [Sułkowski, Haus, Safin, 2005, s. 20]. 

W Polsce problematyka przedsiębiorstw rodzinnych odnosi się głównie do firm 
działających w sektorach małych i średnich przedsiębiorstw, wynika to z ich znaczą-
cego udziału w polskiej gospodarce, w tym także w populacji przedsiębiorstw rodzin-
nych. Badania polskich przedsiębiorstw rodzinnych prowadzili m.in..: K. Safin, A. 
Winnicka-Popczyk, W. Popczyk, E. Więcek-Janka, Ł. Sułkowski, A. Marjański, J. Li-
piec, zespół badawczy Pentor na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
oraz A. Surdej i K. Wach. 

Ł. Sułkowski [2004, ss. 117-137] badania poświęcił zagadnieniu wpływu praktyk 
familistycznych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa rodzinnego oraz ocenie ich zna-
czenia dla efektywności i rozwoju firmy. W pierwszej fazie badań przeprowadzono, 
w oparciu o amerykańską literaturę przedmiotu, analizę mająca na celu określenie pod-
stawowych praktyk familistycznych, a następnie przeprowadzono badanie na próbie 
40 polskich firm rodzinnych, z których większość stanowiły, podmioty małe i średnie. 
Podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na kwestie związane z: strategią, strukturą, efek-
tywnością i kulturą organizacyjną i wpływem na nie czynników związanych z rodziną. 
Badania pokazały, że większość małych firm rodzinnych nie dysponowała sformalizo-
waną misją, a wizja była tworzona przez zarządzających-właścicieli, a w późniejszym 
okresie jej nośnikami byli członkowie rodziny. Wizja rozwoju przedsiębiorstwa także 
miała zwykle charakter niesformalizowany i intuicyjny, wplatały się w nią dążenia do 
osiągnięcia sukcesu osobistego i rodziny. W celach strategicznych przeważała opcja 
kompromisu pomiędzy celami przedsiębiorstwa i rodziny (95%). Wynikało to zapewne 
z tego, że cele rodziny i biznesu są zbieżne i są to głównie rozwój i zwiększenie zy-
sków prowadzonego biznesu rodzinnego. Wśród celów strategicznych jako główne wy-
mieniane są cele związane z zyskami, rentownością i udziałem w rynku. Zasadą wielu 
przedsiębiorców jest dążenie do pozostawienia własności i zarządzania w rodzinie, co 
stwarza możliwości jasnego określania celów, ale czasami zamyka możliwości rozwoju. 
Przedsiębiorstwa rodzinne rzadko korzystają z rozbudowanych technik analitycznych, 
stawiając głównie na spontaniczną przedsiębiorczość. Członkowie rodziny, uczestni-
czący w prowadzeniu biznesu, wykorzystywali działania oparte na intuicji i wdrażali 
innowacje bez podejmowania strategicznych analiz. Takie postępowanie jest charak-
terystyczne dla firm z sektorów MŚP, ale, jak wspomniano, większość badanych pod-
miotów działa w tych sektorach. Jeżeli firma korzystała z technik analizy strategicznej, 
to były to najprostsze metody. Wybór opcji strategicznej opiera nie na modelach teore-
tycznych lecz na praktyce biznesu. Zaznaczył się tutaj udział rodziny w podejmowaniu 
decyzji (60%), a w 40% była to decyzja podejmowana autokratycznie przez zarządza-
jącego - właściciela. W narzędziach kontroli strategicznej widać wpływ nieformalnej 
kontroli pracujących w przedsiębiorstwie członków rodziny. Efektem jest wzmocnienie 
systemu nadzoru z jednej strony, ale także pojawienie się wynaturzeń w sferze kultury 
organizacyjnej. Badania pokazały, że polskie firmy rodzinne łączą cele rozwoju biznesu 
z prosperitą rodziny oraz odniesieniem sukcesu przez zarządzającego. Przedsiębior-
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czość i spontaniczność biorą przewagę nad stosowaniem zaawansowanych narzędzi 
analizy strategicznej. 

A. Winnicka-Popczyk i W. Popczyk badania w połowie lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku, przeprowadzili jako pogłębione studia przypadków (metodę monogra-
ficzną) i badania ankietowe. Przeanalizowali funkcjonowanie firm rodzinnych dzia-
łające w różnych branżach, o różnej wielkości i okresie działania. W oparciu o badane 
podmioty zostały opracowane cztery studia przypadków, ukazujące różne aspekty ich 
funkcjonowania i realizowanych strategii. We wnioskach z badań autorzy wskazują za-
równano ilościowe jak i jakościowe znaczenie przedsiębiorczości rodzinnej. Strategie 
przedsiębiorstw rodzinnych wynikają, z jednej strony, z przedsiębiorczości w ogóle 
i w tym zakresie podlegają prawom i zasadom nią rządzących. Z drugiej strony, wyko-
rzystują sobie właściwą logikę i posiadają specyficzne niewystępujące nigdzie indziej 
cechy. Uznają, że przedsiębiorczość rodzinna stanowi inne spojrzenie na działalność 
gospodarczą człowieka. Specyfika podmiotów rodzinnych powoduje, że nie jest możli-
we pełne rozdzielenie „spraw przedsiębiorstwa” od „spraw rodziny”. Problemy rodziny 
i firmy nawzajem się przenikają. Istnienie trzech podsystemów (rodziny, przedsiębior-
stwa i własności) jest nacechowane odmiennością zasad zachowań, co powoduje istnie-
nie trwałego wewnętrznego konfliktu. Zawężenie własności ma wpływ na sprawne za-
rządzanie przedsiębiorstwem i tworzenie jego misji i wytyczanie strategicznych celów 
działania. Autorzy badań wskazują na potrzebę posiadania przez przedsiębiorstwa ro-
dzinne strategicznej wizji rozwoju będącej także pomostem pomiędzy rodziną a bizne-
sem i głównym elementem współdziałania tych podsystemów. Implementacja strategii 
powinna zapewnić zaspokojenie oczekiwań klientów, osiąganie przewagi konkurencyj-
nej oraz zarządzanie poszczególnymi funkcjami podmiotu. Strategie firm rodzinnych 
muszą obejmować czynniki długookresowe takie jak: planowanie sukcesji, profesjona-
lizacji zarządzania, kształtowania dobrej atmosfery w rodzinie, perspektywiczne pla-
ny rozwoju i finansowania, a także orientację na przetrwanie. Badacze stwierdzają, że 
nauka o przedsiębiorstwie rodzinnym jest bliższa zarządzaniu strategicznemu niż eko-
nomice i zarządzaniu małymi i średnimi firmami [ Jeżak, Popczyk, Winnicka-Popczyk 
2004, ss. 240-307]. 

W latach 1999-2000, ci sami autorzy przeprowadzili badania ankietowe wśród 100 
przedsiębiorstw rodzinnych z centralnej Polski. Badania oparte zostały na metodzie 
sondażu diagnostycznego umożliwiającego wyłonienie problemów do dalszej szcze-
gółowej analizy. Wykorzystano takie techniki jak: ankieta i wywiad, a badania miały 
charakter anonimowy. W badaniach tych poszukiwali odpowiedzi nas zasadnicze dla 
polskich firm rodzinnych kwestie takie jak: na czy polega istota firm rodzinnych, jakie 
są ich zalety i wady, jakie są motywy zakładania biznesów rodzinnych i skąd pochodzą 
źródła finansowania działalności. Podjęli też próbę znalezienia odpowiedzi na pytania 
jakie czynniki zagrażają polskim family business, jak wyglądają w polskich realiach relacje 
„rodzina-firma” a także czym przejawia się specyfika zarządzania tymi podmiotami. 
Większość badanych podmiotów (71%) było prowadzonych przez pokolenie założycie-
li, co wskazuje na występowanie w ich strategii problematyki sukcesji. Analiza materia-
łu badawczego pokazała, że formułowanie strategicznych celów przedsiębiorstwa ro-
dzinnego, w większości przypadków, jest dokonywane przez właściciela samodzielnie 
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(40%), lub w konsultacji z członkami rodziny (36%), a w 16% kolegialnie przez właści-
ciela i rodzinę. Tylko w 8% badanych podmiotów w ustalaniu celów uczestniczyli: wła-
ściciel, rodzina i pracownicy. Występuje również niska skłonność do formalizowania 
celów i wartości rodzinnej firmy na piśmie (24%) [Popczyk, Winnicka–Popczyk 2005, 
ss. 59-77]. Badania potwierdzają, że zachowania polskich podmiotów rodzinnych nie 
odbiegają od zachowań family business na świecie. 

A. Winnicka-Popczyk zajmowała się problemem sukcesji z punktu widzenia poten-
cjalnych sukcesorów (uczniów w wieku 16-18 lat i studentów w wieku 19-24). W trakcie 
badań podjęto próbę ustalenia czy dzieci przedsiębiorców są zadowolone, że ich rodzi-
ce prowadzą firmę, jakie daje korzyści, czy pomagają rodzicom w prowadzeniu firmy, 
a także czy myślą o przejęciu w przyszłości rodzinnego podmiotu. Wyniki badań wska-
zywały na wysokie zadowolenie dzieci z prowadzenia przedsiębiorstwa oraz wysokie 
zaangażowanie w pomocy w prowadzeniu biznesu (90%). Natomiast w odniesieniu do 
chęci poprowadzenia w przyszłości firmy rodziców wyniki wskazują, że strategie suk-
cesyjne są jeszcze słabo wykształcone, ponieważ aż 60% dzieci nie jest zainteresowa-
nych przejęciem biznesu. Tylko 36% respondentów udzieliło pozytywnej odpowiedzi 
[Popczyk, Winnicka–Popczyk 2005, ss. 77-83]. 

W roku 1999 wspomniane badania Grand Thorton [2000, ss. 1-44] przeprowadzono 
w Polsce przy współpracy naukowej J. Dziechciarza. Objęły one c217 przedsiębiorstw 
z sektorów MŚP. Wyniki badań pokazują, że w wielu przypadkach opinie polskich 
przedsiębiorców znacząco odbiegają od normy w innych krajach. Jako czynnik mający 
na to wpływ wymienia się młodość polskiego sektora. Potwierdza się typ Polaka in-
dywidualisty, 75% badanych przedsiębiorców uważało, że firmę powinna przejąć tylko 
jedna osoba (średnia europejska 52%). Siła więzi rodzinnej przejawia się siłą dążenia 
do przekazania biznesu następcy będącemu członkiem rodziny (43%), przy średniej 
europejskiej 24%. Wysoką rolę rodziny we wzmocnieniu rodzinnego przedsięwzięcia 
dostrzegało 71% przedsiębiorców. Niewielu przedsiębiorców dopuszczało możliwość 
wprowadzenia do firmy zewnętrznych udziałowców (44%). Natomiast 25% uważało, 
że członkostwo rodziny uprawnia do wyższego wynagrodzenia niż pobierają pracow-
nicy spoza rodziny, ale aż 67% badanych nie akceptowało takich praktyk. Badanie uka-
zało, że 41% przedsiębiorców uznawało swoje firmy za podmioty rodzinne. 

W badaniach strategii małych przedsiębiorstw prowadzonych przez dwie grupy 
badaczy pod kierunkiem J. Strużyny, które objęły 217 podmiotów badano możliwo-
ści implementacji metod zarządzania strategicznego. W sferze zainteresowań bada-
czy znalazły się wybrane zagadnienia zarządzania strategicznego potraktowane jako 
„dysponowanie zasobami ludzkimi i kapitałowymi w celu zapewnienia organizacji 
istnienia i rozwoju w długim horyzoncie czasu”. W prowadzonych badaniach wyróż-
niono kategorię przedsiębiorstw rodzinnych. Wnioski z badań wskazują, że w małych 
przedsiębiorstwach strategie z reguły nie są sporządzane w formie dokumentu, jednak 
potrafiono je skonkretyzować w postaci opisowo ukierunkowanych działań w przed-
siębiorstwie. Opisowa forma wskazuje na to, że w małych firmach strategia jest bardziej 
„wyczuwalna” przez pracowników niż uzgadniana. Aż w 71 % badanych podmiotów 
pracownicy twierdzili, że ich firma posiada strategię, ale tylko 15% potrafiło wskazać, 
że strategia firmy jest zapisana. Stopień formalizacji strategii wzrastał wraz z wielkością 
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przedsiębiorstwa. Jako cechę wyróżniającą małe przedsiębiorstwa rodzinne wskazano, 
że mają dwukrotnie mniejszą skłonność do zapisywania strategii niż firmy nierodzinne, 
co może oznaczać, że pokrewieństwo jest podstawą podejmowania wielu decyzji i z te-
go powodu mniej kwestii strategicznych zostaje zapisywanych w formie dokumentów. 
W zakresie metod stosowania analizy strategicznej stwierdzono, że w każdej z bada-
nych organizacji przebieg projektowania i wdrażania strategii oraz cechy zarządzania 
strategicznego miały innych charakter. Można jednak mówić raczej o pewnej wspólnej 
filozofii zarządzania strategicznego niż o jednej zestandaryzowanej procedurze postę-
powania [Strużyna, Orman 2000, ss.225-234]. 

 Badania 30 małych przedsiębiorstw rodzinnych z obszaru Zachodniej Polski w ro-
ku 2001 podejmowała E. Więcek-Janka [2002]. Dobór próby do badań cechował się 
celowością, której głównymi cechami było zatrudnienie do 50 osób oraz zarządza-
nie przedsiębiorstwa przez właściciela i jego rodzinę. Badania obejmowały właścicieli 
i członków rodziny zatrudnionych w podmiocie i były prowadzone w formie ankiety. 
W badaniach podjęto między innymi próbę znalezienia odpowiedzi na pytania odno-
szące się do ustalenia sposobów funkcjonowania, stylów zarządzania i skłonności do 
delegowania uprawnień decyzyjnych. Autorka analizując sukcesy i porażki przedsię-
biorstw rodzinnych doszła do wniosku, że sukces przedsiębiorstwa rodzinnego jest 
silnie związany z osobowością i determinacją założyciela i członków jego rodziny, roz-
wiązywanie konfliktów odbywa się w gronie rodziny bez udziału zewnętrznych specja-
listów, decyzje strategiczne i odpowiedzialność za nie są najczęściej domeną właściciela, 
delegowanie uprawnień związane jest ze stopniem pokrewieństwa.

Ta sama badaczka prowadziła w latach 2003-2004, proces badawczy nad rozpo-
znaniem sektora mikroprzedsiębiorstw rodzinnych i stopniem jego udziału w ogólnej 
populacji mikroprzedsiębiorstw oraz dokonaniem analizy stylów zarządzania i określe-
niem strategicznych czynników wpływających na rozwój badanych podmiotów. Próba 
obejmowała 205 przedsiębiorstw, których głównymi cechami było prowadzenie dzia-
łalności na własny rachunek i zatrudnienie do 10 osób. Element rodzinności na etapie 
doboru próby nie był brany pod uwagę. Wśród wyników można zauważyć, że około 45 
% mikroprzedsiębiorstw biorących udział w badaniu można było zakwalifikować do 
family business. Wyniki te są zbieżne z rezultatami Grand Thorton. Dominującą strategią 
marketingową było dbanie o klienta (74%) oraz atrakcyjne ceny (50%). Jako źródło 
strategicznej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa wskazywały wysoką elastycz-
ność. Potwierdzone zostało także przywiązanie do finansowania biznesu ze środków 
własnych i oszczędności rodziny [Więcek-Janka 2005]. 

Program badawczy realizowany Ł. Sułkowskiego, B. Hausa i K. Safina [2005, ss. 
25-57] w latach 2004-2005 obejmował 40 przedsiębiorstw rodzinnych różnej wielkości, 
zajmujących się zarówno produkcją jak i usługami w różnych dziedzinach. Metodyka 
badań obejmowała badania jakościowe obejmujące techniki: obserwacji uczestniczą-
cej, wywiadów pogłębionych, analizy tekstu i inne badania terenowe, umożliwiające 
głębszą analizę specyfiki family business Badania potwierdziły, że większość badanych 
przedsiębiorstw rodzinnych to małe i średnie (92.5%), w tym 50% stanowiły mikro-
przedsiębiorstwa. Wyniki badań wskazują, że w sferze strategicznej cele rodzinne są 
umieszczane obok celów biznesowych, co powoduje, że strategie tych podmiotów są 
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wypadkową tych celów. Strategia sukcesji jest ukierunkowana w głównej mierze na 
przekazanie firmy potomstwu (72.5%). Niestety wiedza o organizacyjnych i prawnych 
zasadach sukcesji jest znikoma. Badani wysoko ocenili wpływ rodziny na kształt ro-
dzinnego biznesu uznając, że w 32,5% jest ona dominująca, a w 52,5% znacząca, nie-
znaczącej roli rodziny nie stwierdzono w żadnym przypadku. Wpływ rodziny na cele 
strategiczne przedsiębiorstwa był wysoki, a najistotniejsze cele rodzinne odnosiły się 
do utrzymania rodziny (67,5%) i tworzenia miejsc pracy dla jej członków (12,5%). Na-
tomiast w przypadku misji większość badanych uważała, że nie ma ona charakteru ro-
dzinnego, ponieważ cele rodzinne są tak oczywiste, że nie musza być eksponowane 
w misji. Misja w niewielu przypadkach była sformalizowana, a większość badanych 
firm opierała się na domyślnej wizji autorstwa właściciela zarządzającego podmiotem.

Wśród prowadzonych badań firm rodzinnych warto również wskazać badania, ja-
kie przeprowadzono we wrześniu 2005 roku w czasie pierwszej konferencji biznesu 
rodzinnego w Polsce. Badania objęły prawie 200 przedsiębiorców rodzinnych i były 
prowadzone w formie ankiety. Z opublikowanych wyników można sporo dowiedzieć 
się o wizerunku polskiego przedsiębiorcy rodzinnego. Potwierdza się fakt, że więk-
szość przedsiębiorstw znajduje się na pierwszy etapie pokoleniowym (75%), ale istnieją 
też podmioty, w których przeprowadzono proces sukcesji – 2 pokolenie prowadziło 
16,67% firm, trzecie 5,56%, a czwarte 2,78%. Próba była zdominowana przez małe 
przedsiębiorstwa (78%), wśród których dużą część stanowiły mikroprzedsiebiorstwa 
(42%). Aż 25% stanowiły firmy wielopokoleniowe w których na strategię miały wpływ 
zarówno tradycje rodzinne jak i wieloletnie doświadczenia biznesowe, a przede wszyst-
kim znacząca rola przedsiębiorcy rodzinnego [Lipiec 2006, ss. 1-4]. 

  W badaniach, które zostały przeprowadzone przez K. Safina [2007, ss. 206-
305], odniesiono się do zachowań strategicznych przedsiębiorstw rodzinnych. Autor 
podjął próbę oceny, jak w tak bardzo niejednorodnej kategorii jaką stanowią przedsię-
biorstwa rodzinne, wyglądają zachowania determinujące przyszły rozwój firmy. W swo-
ich badaniach nie ograniczył się do wymiaru strategii jako wyniku formalnego procesu 
koncepcyjnego, lecz odniósł się do problemu jak firmy rodzinne wykorzystują zasady 
myślenia strategicznego, nie tworząc nawet formalnych strategii. Do badań zostały wy-
brane firmy, które spełniały kryteria: własności rodzinnej, funkcjonowania na rynku 
co najmniej 10 lat, posiadanie potomstwa przez właścicieli biznesu. Autor tych badań 
uwzględnił także polskie regulacje prawne odnoszące się do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej. Badania były prowadzone w formie swobodnych, słabo ustruktury-
zowanych rozmów z właścicielami biznesów. Badania zostały przeprowadzone w 35 
przedsiębiorstwach, z których 25 stanowiły firmy o charakterze lokalnym, 4 o zasięgu 
ogólnopolskim i międzynarodowym, 2 przedsiębiorstwa spoza regionu oraz 4 firmy 
zagraniczne. Przedsiębiorstwa działają w różnych branżach produkcyjnych i usługo-
wych. Wyniki badań dotyczące wielkości zatrudnienia potwierdzają, że większość firm 
rodzinnych to podmioty z sektorów MŚP. Mikroprzedsiębiorstwa stanowiły 38,7% ba-
danej próby, małe 32,3%, średnie 16,1%, a duże 12,9%. Kierowano się trzema kryte-
riami przynależności do grupy przedsiębiorstw rodzinnych: własnością, zatrudnieniem 
i sukcesją. Wyniki badań pokazują, że polskie firmy rodzinne realizują zarówno cele ro-
dzinne jak i pozarodzinne, a zarządzający nie dostrzegają sprzeczności pomiędzy nimi 
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i uważają za pozytywny wpływ celów rodzinnych. W małych przedsiębiorstwach cele 
rodzinne stanowiły część koncepcji przedsiębiorstwa. Były one formułowane w sposób 
niesformalizowany i nie znajdowały odzwierciedlenia w strategii badanych firm. Jako 
najważniejsze cele wskazywano: utrzymanie biznesu dla rodziny, samorealizację człon-
ków rodziny, tworzenie miejsc pracy dla rodziny i inne, takie jak osobista satysfakcja. 
Jednocześnie badane firmy wskazywały na typowo biznesowe cele strategiczne takie 
jak: wejście i utrzymanie rynku, rozwój i wzrost udziału w rynku, wzrost zysków, za-
spokojenie potrzeb klientów. Ciekawą prawidłowością jest zwiększanie się wraz z doj-
rzewaniem biznesu myślenia w kategoriach międzypokoleniowych. 

Ujawniła się także kluczowa rola właściciela, który najczęściej przyjmował posta-
wę dominującą, lecz pozbawioną znamion agresji. Takie postawy mają bezpośredni 
wpływ na kształtowanie się struktur organizacyjnych badanych przedsiębiorstw, z któ-
rych większość (52,5%) posiada struktury promieniste. Oznacza to, że wokół osoby 
zarządzającej jest skupiona większość spraw i ludzi. Rodzinny charakter przejawiał się 
także w sposobach rekrutacji pracowników, gdzie pierwszeństwo mieli członkowie 
rodziny(80%). Sukcesja jest zagadnieniem bardzo ważnym, bowiem 71% badanych 
podmiotów ma zostać przekazane następnemu pokoleniu. Niestety bardzo słaba jest 
wiedza o mechanizmach sukcesji. Większość podmiotów (77,4%) zostało utworzonych 
w oparciu o środki własne, a tylko w 12,9% dominował kredyt. K. Safin wyróżnił kilka 
głównych preferencji strategicznych: 

Właścicielski charakter strategii przedsiębiorstw rodzinnych. Decyzje strategiczne 
to domena właściciela firmy. W małych firmach do rzadkości należy udział pracow-
ników w formułowaniu strategii, a rzeczywista władza menedżerów spoza rodzi-
ny nie zależy od formalnych uprawnień, lecz od relacji osobistych z właścicielem 
(rodziną). Sytuacja taka wynika z faktu, iż kluczowe dla przedsiębiorstwa decyzje 
wywołują skutki dla życia rodziny.
Strategie przedsiębiorstw rodzinnych mają charakter inkrementalny a rzadziej 
synoptyczny. Istnieje jedność w osobie planisty i realizatora strategii, co umożliwia 
szybkie dokonywanie zmian i korekt w strategii. 
Strategie biznesów rodzinnych mają charakter całościowy wynikający z 
racjonalności postępowania właścicieli. Nie zachodzi także z reguły potrzeba two-
rzenia systemu zarządzania strategicznego, a koncepcje strategiczne są zazwyczaj 
fragmentaryczne i często pozostają w głowie właściciela.
Budowa strategii w przypadku małych firm rodzinnych jest pochodną posiadanego 
doświadczenia zdobytego w zarządzaniu i rozwiązywaniu codziennych problemów 
we własnym biznesie. W przypadku większych firm znajdują zastosowanie ustruk-
turyzowane metody stosowane w dużych firmach nierodzinnych. 
Badania prowadzone w latach 2005-2006 przez A. Marjańskiego [2006, ss. 105-156] 

przeprowadzono w województwach: łódzkim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, 
wielkopolskim i lubelskim na próbie obejmującej 35 podmiotów. Znalazły się w niej 
przedsiębiorstwa należące do sektorów produkcyjnych jak również usługowych. Próba 
miała charakter heterogeniczny z punktu widzenia sektora działalności i obejmowała 
firmy produkcyjne i firmy usługowe odzwierciedlające tradycyjne dziedziny jak handel 
i gastronomia, jak i te, które od niedawna pojawiły się na rynku np. doradztwo podat-

–
–

–
–

–
–

–
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kowe, ubezpieczenia, informatyka. W badanej próbie występowały podmioty funkcjo-
nujące w różnych pod względem wielkości miejscowościach: dużych miastach (Warsza-
wa, Łódź, Poznań, Toruń), miastach średniej wielkości oraz wsiach. W badanej próbie 
dominowały przedsiębiorstwa założone na początku okresu polskiej transformacji, sta-
nowiące łącznie 65,71%. Ujęto także 5 podmiotów o dłuższym okresie funkcjonowa-
nia, które rozpoczęły działalność w poprzednim systemie, z których najstarszy działa 
od roku 1957. Podmioty, których funkcjonowanie nie przekraczało 10 lat stanowiły 
około 20% badanych firm.

Większość badanych podmiotów jest w pierwszym etapie pokoleniowym, tylko w 5 
podmiotach własność i zarządzanie zostało przekazanych drugiemu pokoleniu. Ale już 
w 7 podmiotach wskazuje się na udział drugiego pokolenia w działalności firmy, w 6 
planowane jest niebawem włączenie się drugiego pokolenia, w jednym pracują trzy po-
kolenia członków rodziny. Ta sytuacja pokazuje, że wraz z upływem czasu w polskich 
przedsiębiorstwach rodzinnych coraz bardziej widoczna będzie wielopokoleniowość. 
W kwestii zarządzania tylko w 11,42% podmiotów występowało zarządzanie z udzia-
łem kadry menedżerskiej, a nigdzie nie ma całkowitego powierzenia zarządzania ka-
drze najemnej. Kwestia własności w badanych podmiotach wykazała, że stanowią one 
czysto rodzinne podmioty, jedynie w jednym przypadku osoba spoza rodziny posiadała 
2% udziałów.

Aż 80% badanych przedsiębiorców posiadało misję, ale tylko 40% badanych mia-
ło ją sformułowaną w formie pisemnej i informowało o jej posiadaniu otoczenie ze-
wnętrzne, traktując to jako jeden z czynników pomagających na wyróżnienie się firmy 
na rynku. 

Znaczna liczba przedsiębiorstw planuje lub jest w trakcie procesów sukcesyjnych, 
(77,14 % badanej próby. Tylko 5% podmiotów wyraźnie odcina się od planowania suk-
cesji. Procesy sukcesyjne rozumiane jako przekazanie władzy i własności oraz przygo-
towanie następcy do przejęcia firmy, w niektórych badanych podmiotach już trwają. 
W okresie najbliższych pięciu lat 20% podmiotów planuje przekazanie firmy swoim 
dzieciom, a w ciągu następnych pięciu lat 34,29%. Można zatem wnioskować, że pro-
cesy sukcesyjne stają się stałym elementem strategii małych i średnich przedsiębiorstw 
rodzinnych.

Z badanych podmiotów 32 wskazywały, że oprócz planowania krótkookresowego 
wykorzystują planowanie długookresowe (strategiczne). Wykorzystywanie planowania 
strategicznego wynika z celów biznesowych takich jak: maksymalizacja zysku i chęć 
zwiększenia udziału w rynku. Na trzeci miejscu pojawia się powód rodzinny, przekaza-
nie firmy w dobrej kondycji następnemu pokoleniu. Opracowaniem strategii najczęściej 
zajmuje się sam zarządzający lub w przypadku spółek wspólnie zarządzający, ten mo-
del przedsiębiorczy model dominuje w podmiotach o krótkim okresie funkcjonowania. 
Świadczy to dobrze o chęci tworzenia i rozwijania przedsiębiorstwa oraz o wierze we 
własne możliwości w dziedzinie zarządzania. W biznesach działających w dłuższym 
okresie mających ustabilizowaną pozycję na rynku zauważalne jest że do stworzenia 
dobrej strategii oraz jej szybkiej i skutecznej realizacji potrzebne jest zintegrowanie 
z firmą i jej celami nie tylko założyciela, jego rodziny ale także pracowników. Udział 
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pracowników w tworzeniu strategii umożliwia lepsze poznanie problemów przedsię-
biorstwa i jego otoczenia oraz skrócenie czasu wdrażania strategii.

Badania międzynarodowe prowadzone w latach 2007-2008 przez Pricewaterhouse-
Coopers [2008], objęły również polskie biznesy rodzinne. Badanie przeprowadzono na 
próbie 1454 małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych w 29 krajach świata. Ponad 
90% badanych podmiotów funkcjonowało dłużej niż 10 lat, a 38% z nich funkcjono-
wało ponad 50 lat, co oznacza, że dokonała się w nich zmiana pokoleniowa. W polskiej 
edycji badania uczestniczyło 50 firm, których 70 % funkcjonowało dłużej niż 10 lat, 
a co piata istniała dłużej niż lat 20. Wyniki badań pozwalają na porównanie wyników 
badań polskich firm rodzinnych do wyników światowej edycji badania. Wyniki raportu 
wskazują, że obiegowe sądy, że polskie firmy rodzinne znacznie odbiegają od swoich 
odpowiedników na świecie są nieuzasadnione. Podobnie wygląda kwestia sukcesji, za-
równo 25% firm na świecie jak i w Polsce planuje w ciągu 5 najbliższych lat dokonanie 
zmiany pokoleniowej, natomiast aż 66% podmiotów chce zachować obecną struktu-
rę własności. Niestety aż 68% podmiotów nie posiada opracowanego planu sukcesji, 
a 42% nie ma opracowanych żadnych procedur postępowania w sprawach biznesowych 
i spadkowych na wypadek nieoczekiwanej śmieci lub niesprawności właścicieli zarzą-
dzających podmiotem. Połowa właścicieli form nie dokonała jeszcze wyboru swojego 
następcy. W większości przedsiębiorstw rodzinnych spory należą raczej do rzadkości, 
a jeżeli występują to głównie w sprawie przyszłej strategii przedsiębiorstwa (42%). 
W 10% podmiotów funkcjonują rady rodzinne jako miejsce niwelowania zaistniałych 
konfliktów pomiędzy członkami rodziny. Niestety aż w 80% firm rodzinnych nie ma 
określonych kryteriów wyboru członków rodziny, którzy chcą się zaangażować w funk-
cjonowanie podmiotu. Prawie 70% firm zatrudniając członków rodziny, nie oczekuje 
od nich, że będą konkurowali o swoje stanowiska na wolnym rynku. 

Jako najbardziej utrudniające działanie polscy przedsiębiorcy wskazują na skom-
plikowany system podatkowy oraz problemy z pozyskaniem odpowiednio wykwalifi-
kowanych pracowników. Ten problem jest najpoważniejszym problemem wenętrznym 
wskazywanym przez 66% badanych. Ważną informacją jest, że 70% polskich family 
business ma opracowane binzesplany, które w 60% podmiotów były regularnie aktu-
alizowane. 84% badanych było przekonanych, że jest wstanie skutecznie konkurować 
z liderami rynku w swojej branży, jednocześnie zdając sobie sprawę, że wymaga to 
ciągłej konieczności podejmowania działań mających na celu zwiększania wydajności 
pracy, efektywności oraz ogólnej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wśród głównych 
wyzwań i problemów zewnętrznych polscy przedsiębiorcy rodzinni wskazują na ko-
nieczność sprostania działaniom podejmowanym przez konkurencję oraz trudnością 
związanym z polityką rządową oraz prawodawstwem.

W roku 2009 zespół badawczy Pentor w składzie A. Kowalewska, J. Szut, B. Lewan-
dowska, M. Kwiatkowska, Ł. Sulkowski, A. Marjański i T. Jaguszyn-Krynicki [2009] 
przeprowadził pierwsze Polsce badanie, które miało charakter reprezentatywny próbie 
badawczej 1280 małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych. Celem badania było 
dokonanie charakterystyki firm rodzinnych w Polsce oraz określenie specyfiki, która 
wyróżnia je od podmiotów nierodzinnych. Wyniki badań miały posłużyć m.in. pod-
jęciu próby stworzenia programu wsparcia dla przedsiębiorstw rodzinnych. Koncepcja 
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badawcza zakładała wykorzystanie metod jakościowych i ilościowych oraz wieloetapo-
wość procedury badawczej umożliwiającej wiarygodne oszacowanie udziału firm ro-
dzinnych w sektorze MSP orz w tworzeniu PKB i udziału w strukturze zatrudnienia. 
Procesie badawczym używano danych z różnych źródeł oraz wykorzystywano wiele 
metod badawczych, co pozwoliło w oparciu o dane jakościowe na sformułowanie hi-
potez badawczych. Następnie dokonywano weryfikacji hipotezy w oparciu o dane 
ilościowe uzyskane na podstawie próby reprezentatywnej. W obszarach kluczowych 
zagadnień badawczych dane ilościowe pogłębiano w badaniach jakościowych. Wnio-
ski z badań wskazują, że udział małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych przy 
uwzględnieniu podmiotów niezatrudniających formalnie pracowników wynosi 78% 
ogółu małych i średnich przedsiębiorstw. Blisko 90% firm rodzinnych ma świado-
mość, że są biznesem rodzinnym. Pod względem cech strukturalnych nie stwierdzono 
zasadniczych różnic pomiędzy przedsiębiorstwami rodzinnymi a nierodzinnymi oraz 
w zakresie percepcji kluczowych barier polskiej przedsiębiorczości. W dużej części ba-
danych podmiotów nie wystąpiły jeszcze charakterystyczne problemy family business 
np.: procesy sukcesyjne, włączanie do pracy w firmie kolejnego pokolenia oraz zatrud-
nianie zewnętrznych menedżerów. Wynika to z faktu, że większość polskich podmio-
tów rodzinnych ze względu na stosunkowo krótki czas funkcjonowania ma to dopiero 
prze sobą. Badania wykazały wiele cech charakterystycznych dla przedsiębiorstw ro-
dzinnych np.: korzystną opinię o wpływie rodziny na prowadzenie biznesu, wykorzy-
stywanie rodzinności w relacjach biznesowych, rozwój zjawiska wielopokoleniowości, 
sprawowanie funkcji kierowniczych przez członków rodziny oraz skłonność do prze-
prowadzenia procesu sukcesji. 

A. Surdej i K. Wach [2010] w latach 2008-2010 zrealizowali projekt badawczy obej-
mujący strategie sukcesyjne pierwsze generacji polskich przedsiębiorstw. celem badan 
było dokonanie identyfikacji strategii sukcesyjnych pierwsze generacji polskich przed-
siębiorców ze szczególnym uwzględnieniem poziomu i metod utrzymania przez rodzi-
nę kontroli nad przedsiębiorstwem. Próba badawcza obejmowała 496 przedsiębiorstw 
rodzinnych. Badania przeprowadzono w dwóch etapach, które obejmowały sondaż 
diagnostyczny przy użyciu ankiety na próbie 496 podmiotów rodzinnych, a następnie 
w drugi etapie przeprowadzono badania pogłębione przeprowadzone za pomocą wy-
wiadu korowanego na próbie 61 przedsiębiorstw. Kluczowe wnioski z badań wskazują, 
że większość badanych przedsiębiorstw rodzinnych to firmy pierwszej generacji bizne-
su (75,8%), natomiast 15,32% stanowią już firmy prowadzone prze drugie, a 7,3% przez 
trzecie pokolenie. W 57,7% przypadków w przedsiębiorstwie pracuje jedno pokolenie, 
a rodziny wielopokoleniowe stanowią prawie 1/3 badanej populacji. Przekazanie biz-
nesu potomstwu to najpopularniejszy sposób dokonywania sukcesji (88,2%). Badani 
przedsiębiorcy wskazywali także na brak polityki wsparcia dla firm rodzinnych. 

W tabeli 3. zestawiono wybrane badania polskich przedsiębiorstw rodzinnych.
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Tab. 3 Zestawienie wybranych badań przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce 
Data Autor(rzy) Tematyka badań

1997 A. Winnicka-Popczyk i W. 
Popczyk

Funkcjonowanie i realizacja strategii. 

1999 Grand Thorton Cele strategiczne, uwarunkowania kulturowe, 

1999 J. Strużyna z zespołem

Strategie generalne, możliwości stosowania 
wybranych technik zarządzania strategicznego, 
stopień formalizacji strategii w przedsiębior-
stwach rodzinnych i nierodzinnych. 

1999- 2000 Ł. Sułkowski Wpływ praktyk familistycznych na rozwój 
i funkcjonowanie PR

1999 -2000 A. Winnicka-Popczyk i W. 
Popczyk

Relacje rodzina – przedsiębiorstwo. Analiza 
celów strategicznych 

2001 E. Więcek-Janka Małe przedsiębiorstwa rodzinne, strategie i style 
zarządzania 

2003-2004 E. Więcek-Janka Mikroprzedsiebiorstwa rodzinne, czynniki stra-
tegiczne i style zarządzania 

2004-2005 Ł. Sułkowski, B. Haus i K. 
Safin

Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzin-
nych w Polsce 

2005 J. Lipiec Polski przedsiębiorca rodzinny 

2005-2006 K. Safin Zachowania strategiczne przedsiębiorstw ro-
dzinnych

2005-2006 A. Marjański Strategie małych i średnich przedsiębiorstw 
rodzinnych w Polsce

2007-2008 PricewaterhouseCoopers
Priorytety rozwojowe, własność i planowanie 
sukcesji, wynagradzanie kierownictwa, kierunki 
zmian gospodarczych i prawnych 

2009

PARP - zespół badaw-
czy Pentor w składzie A. 
Kowalewska, J. Szut, B. 
Lewandowska, M. Kwiat-
kowska, Ł. Sulkowski, A. 
Marjański i T. Jaguszyn-
Krynicki

Charakterystyka małych i średnich firm rodzin-
nych w Polsce. Określenie czynników wyróżnia-
jących przedsiębiorstwa rodzinne od nierodzin-
nych. Segmentacja i wyodrębnienie kluczowych 
kryteriów biznesu rodzinnego oraz określenie 
sposobów organizacji programów wsparcia firm 
rodzinnych. 

2008-2010 A. Surdej, K. Wach Badanie procesów i identyfikacja strategii suk-
cesyjnych pierwszej generacji polskich przedsię-
biorców od początku transformacji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie pozycji wymienionych w przypisach

Jak widać z przedstawionych danych, badania przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce 
są nieliczne, ale krzepiącym jest fakt, że ilość opracowań wzrasta oraz pojawiają się 
nowi badacze zainteresowani tą problematyką. Pojawiają się także zespoły naukowe 
zajmujące się tematyką family business. Próby dobierane do badań są na razie niewielkie, 
co jest związane ze wstępną eksploracją tematyki oraz ograniczonymi funduszami po-
zyskiwanymi na te badania. 
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Podsumowanie

1. Powstanie nowej firmy rodzinnej jest zazwyczaj owocem przedsiębiorczości oso-
by, która otrzymuje wsparcie kompetencyjne, finansowe i w postaci pracy ze strony 
członków rodziny.

2. Kluczowe motywy tworzenia przedsiębiorstwa rodzinnego obejmują: chęć zabez-
pieczenia bytu rodziny oraz możliwość realizacji ambicji założyciela i członków ro-
dziny. 

3. Proces wyznaczania celów strategicznych, misji i wizji podmiotu obejmuje zarówno 
cele biznesowe, jak i rodzinne. Przy czym cele biznesowe są wyraźniej eksponowane 
i mogą być sformułowane na piśmie (sformalizowane), a cele rodzinne są niesforma-
lizowane.

4. Większość z badanych podmiotów posiada niesformalizowaną misję.
5. Procesy zarządzania strategicznego w małych i średnich firmach rodzinnych przy-

bierają bardzo ograniczone, niesformalizowane i inkrementalne formy. 
6. Zarządzający dokonuje wyboru sukcesora i zaczyna go przygotowywać do przejęcia 

biznesu w przyszłości poprzez: pracę na rzecz firmy, kształcenie, szkolenie i przygo-
towywanie ścieżki zawodowej oraz życiowej. 

7. Wzajemne zależności pomiędzy sferą biznesową a sferą rodzinną są szczególnie sil-
ne w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych. 

8. W dużych podmiotach rodzinnych następuje często proces profesjonalizacji zarzą-
dzania prowadzący do ograniczania wpływu rodziny na podmiot gospodarczy. 

9. Ocena wpływu rodziny na przedsiębiorstwo jest złożona, w jednych przypadkach 
może mieć on charakter pozytywny poprzez: długookresowość celów i stabilność 
corporate governance, zaś w innych poprzez: nadmierny familizm i nepotyzm może 
ograniczać efektywność pracowników lub też przez przykładanie nadmiernej wagi 
do celów rodzinnych prowadzić do drenażu zasobów przedsiębiorstwa. 

10. Jedną z najważniejszych cech przedsiębiorstw rodzinnych jest tworzenie i rozwija-
nie strategii sukcesyjnych, które w bardzo wielu przybierają niesformalizowaną po-
stać myślenia strategicznego o sukcesorze i sposobie jego przygotowania. 

11. W sferze zarządzania zasobami ludzkimi zaobserwować można w części przedsię-
biorstw rodzinnych tworzenie preferencji dla pracowników z rodziny w naborze 
i rozwoju zawodowym (awanse i kształcenie). 

12. W strategiach finansowych wiele przedsiębiorstw rodzinnych cechuje duża ostroż-
ność, zachowawczość i brak gotowości do podejmowania ryzyka. Niezbyt często 
zasilają się kredytami i rzadko są gotowe do podejmowania dużych inwestycji. 

13. W sferach funkcjonalnych takich jak: marketing i sprzedaż oraz produkcja, trudno 
dostrzec jakąkolwiek różnice między grupą nierodzinnych przedsiębiorstw a ro-
dzinnymi przedsiębiorstwami.
Przytoczone wybrane przykłady badań przedsiębiorstw rodzinnych wskazują, że 

problematyka ta stanowi obszar zainteresowań badaczy w wielu krajach świata. Bada-
nia te wnoszą ważne wnioski zarówno dla teorii jak i praktyki biznesu rodzinnego. 
Wspomaganie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości rodzinnej, odgrywającej 
znaczącą rolę w gospodarkach wielu krajów leży w kręgu zainteresowań wielu agen-
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cji rządowych, które wspomagają badania empiryczne, dające wskazania do dalszych 
działań w pomocy rozwoju family business. Szeroki obszar badawczy odnoszący się do 
przedsiębiorstw rodzinnych ma wybitnie interdyscyplinarny charakter, co daje wielość 
perspektyw poznawczych wykorzystywanych przez badaczy. Różnorodność inspiracji, 
złożoność problematyki oraz możliwość praktycznego zastosowania stanowi o tym, że 
biznes rodzinny jest szczególnie interesującym i inspirującym przedmiotem badań.
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Rozwój zainteresowania firmami rodzinnymi w Polsce a proces 

wspierania ich działalności 

Abstract
The paper illustrates the development of knowledge on family firm functioning in Poland for the last 
20-30 years. In the first part of the paper the author reviews the most significant research projects con-
cerning family entrepreneurship carried out by Polish academic centres. The other part of the paper 
is a kind of a review of institutions involving themselves in the support of family entrepreneurship in 
Poland and making it get more and more excellent.

Wstęp

Z uwagi na ogromne znaczenie społeczno-ekonomiczne firmom rodzinnym należy się 
odpowiednie wsparcie w ich staraniach o osiągnięcie doskonałości. Uzasadnione jest 
podejmowanie różnorodnych inicjatyw na rzecz rozwoju krajowego biznesu rodzin-
nego, które obejmowałyby m.in.: tworzenie sieci przedsiębiorstw, powoływanie fun-
dacji wspierających, mobilizację ośrodków naukowo-badawczych i dydaktycznych czy 
zainteresowanie młodego pokolenia problematyką firm rodzinnych. W chwili obecnej 
w Polsce działa zaledwie kilka takich ośrodków, niektóre z nich posiadają już dość 
znaczny dorobek. Proces wspierania przedsiębiorstw rodzinnych wiedzie jednakże 
przez dogłębne ich poznanie, zarówno za pośrednictwem studiów literaturowych jak 
też uszczegółowionych badań empirycznych, w myśl schematu: uświadomienie znacze-
nia – identyfikacja potrzeb – wspieranie funkcjonowania i rozwoju. 

Poglądy oraz wkład profesora Jerzego Kortana w rozwój wiedzy z zakresu 
przedsiębiorczości rodzinnej

Wbrew powszechnym sądom problematyka firm rodzinnych nie stanowi w Polsce 
odkrycia ostatnich kilku lub kilkunastu lat. Początki zainteresowania tymi podmiota-
mi w naszym kraju sięgają lat 80-tych ubiegłego wieku. Prawdopodobnie pierwszym 
badaczem, który podjął tę tematykę, był prof. Jerzy Kortan (1924-1998), wieloletni pra-
cownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego.1 Jego nieopublikowane zapiski pochodzą 

1 Prof.zw.dr hab.Jerzy Kortan (1924-1998) – Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania UŁ 
w latach 1970-1981, Dyrektor Instytutu Ekonomiki Przedsiębiorstwa i Kierownik Zakładu Ekonomiki 

Przedsiębiorczość i Zarządzanie
t. XII, z. 7, ss. 190–201
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już z roku 1980 i dotyczą rozważań nad przydatnością spółki kie w przygotowanym 
na międzynarodową naradę przedsiębiorstw drobnego i średniego przemysłu, zorga-
nizowaną 27.10.1990r. w Lecco we Włoszech (Lombardia), J.Kortan zauważał: ”Każde 
przedsiębiorstwo jest w ostatecznym rezultacie tak dobre lub tak złe, jak jego kierow-
nictwo. Rozwój przedsiębiorcy – obecnej i przyszłej najwyższej władzy kierowniczej 
– jest właśnie w przedsiębiorstwach rodzinnych w ogóle najważniejszym zagadnieniem 
– kardynalnym problemem strategicznym. Przez przedsiębiorstwo rodzinne rozumie 
się tutaj spółki każdego rodzaju formy, których gospodarczy rozwój w decydującym 
stopniu cechuje się wkładem kapitałowym i pracy ze strony członków rodziny. Właśnie 
w małych i średnich przedsiębiorstwach spotyka się typ przedsiębiorcy o cha-
rakterze klasycznym, który nie tylko jest najwyższą siłą kierowniczą, ale także 
głównym właścicielem przedsiębiorstwa. On dźwiga przedsiębiorstwo i wyciska 
na nim swe cechy w każdej sytuacji przez całe życie. Z tego identyfikowania się 
z firmą wynikają dla przedsiębiorstwa zalety (wyróżnienie J.Kortan). Aby jednak 
te zalety móc w sposób trwały wykorzystać, także przedsiębiorca musi przez całe życie 
się uczyć, musi się ciągle rozwijać sam. Ponadto musi podejmować plany i uregulowania 
dotyczące następstwa i troszczyć się możliwie wcześnie o rozwój swego następcy. Tym 
następcą może być członek rodziny, ale może także być to ktoś spoza niej, manager 
z zewnątrz. Dla planowania następstwa, a przede wszystkim dla wyboru następcy dobrą 
pomoc może stanowić doradztwo. Jeśli nie znajdzie się dla naczelnego kierownictwa 
członków rodziny, szczególnie ważne będą materialne i niematerialne bodźce dla 
managerów zewnętrznych, by należycie ich motywować do zachowywania się 
jak przedsiębiorcy i by pozostawali przedsiębiorstwu wierni (wyróżnienie J.Kor-
tan). Te zadania są strategicznymi zadaniami kierownictwa przedsiębiorstwa” (Kortan 
1990). Dalej czytamy: „Strategiczne zarządzanie wymaga opanowania stałych 
zmian. Dynamiczne otoczenie przedsiębiorstwa stanowi nieustanne wyzwanie 
wobec zarządu. Przy sprostaniu temu wyzwaniu najwyższy priorytet i znaczenie 
przypada systematycznemu rozwojowi (doskonaleniu) sił kierowniczych (wyróż-
nienie J.Kortan). Po ustaleniu wizji rozwoju, określeniu celów, strategii i struktur, idzie 
zawsze o rozwój i ustalenie właściwych sił kierowniczych, jak i instrumentów, jakimi 
mają się posługiwać oraz stosownej motywacji. W ostatnim czasie uznaje się szczegól-
ne znaczenie dla powodzenia rozwoju przedsiębiorstwa wizji, jaką posiada naczelne 
kierownictwo. Wizja tworzy obraz przyszłości (wyobrażenie), jakie posiada naczelne 
kierownictwo w kwestii zamierzonego (pożądanego) rozwoju przedsiębiorstwa. Wła-

i Organizacji Przedsiębiorstwa w latach 1981-1991, Kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem 
i Kierownik Zakładu Funkcjonowania i Rozwoju Przedsiębiorstwa w latach 1991-1994; uczony o uzna-
nym autorytecie i znakomity wychowawca młodzieży akademickiej, od początku związany z łódzkimi 
uczelniami. Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół szerokiej problematyki funkcjono-
wania organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami. Większość opracowań naukowych profesora miała 
charakter regionalno-branżowy i związana była tematycznie z Łodzią i regionem. Łącznie był autorem 
120 prac, wśród których 38 – to pozycje książkowe, a 33 wydane w językach obcych. Pod jego kierun-
kiem powstało 17 prac doktorskich, jedna habilitacyjna oraz 330 magisterskich. Wchodził w skład wielu 
naukowych organów kolegialnych oraz rad naukowych, m.in. był członkiem Prezydium Rady Naukowej 
przy Prezydencie Łodzi.
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śnie w przedsiębiorstwach rodzinnych wizja posiadana przez przedsiębiorcę czy 
przez założyciela przedsiębiorstwa ma bardzo duże znaczenie dla strategicz-
nego zarządzania (wyróżnienie J.Kortan). Przedsiębiorstwa rodzinne z samej swej 
istoty stwarzają szczególne problemy z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa. Ich istotę 
cechują specyficzne szanse i ryzyka”(Kortan 1990). W sferze zainteresowań J.Korta-
na znajdowały się również problemy sukcesji i kontynuacji oraz kryzysy w firmach ro-
dzinnych: „Celem przedsiębiorstwa rodzinnego jest w zasadzie skuteczny dalszy jego 
rozwój, uwzględniający punkt widzenia rodziny oraz konieczność zabezpieczenia jej 
przyszłości. W kwestii zapewnienia następstwa chodzi o taki dobór, by następcy da-
lej rozwijali przedsiębiorstwo. ….Przedsiębiorstwa rodzinne popadają dość często po 
fazie pionierskiego rozwoju w fazę kryzysu i upadku. Główne przyczyny kryzysów 
w przedsiębiorstwach rodzinnych są konsekwencją „za ciasnej” wizji (za silnej trady-
cji), autorytarnego stylu zarządzania, braku osobowości przedsiębiorczych, nawet przy 
dobrze opracowanej konstytucji przedsiębiorstwa. Sam problem opracowania ustroju 
przedsiębiorstwa rodzinnego jest szczególnie ważny” (Kortan 1994).

Na podstawie analiz funkcjonowania dużych firm rodzinnych w Niemczech w la-
tach 80. i 90. ubiegłego wieku za podstawowe problemy tych podmiotów J.Kortan 
uznał:

formułowanie wizji i linii przewodniej,
regulowanie polityki zastosowania zysku,
regulowanie polityki w zakresie ryzyka,
regulowanie zasad zarządzania i następstwa kapitałowego przy jednym, dwóch, przy 
większej liczbie następców (tu m.in. uprawnienia głosowania): 

a) członkowie rodziny tylko w zewnętrznym ośrodku tworzenia woli – reprezentowa-
nie interesów rodziny przez osoby spoza rodziny, ustalenie zadań organu doradcze-
go, przygotowanie własnych członków organów doradczych lub rad nadzorczych,

b) nastawienie na koncern rodzinny – koncepcja centrali koncernu w fazie założyciel-
skiej, koncepcja holdingu zarządzającego, koncepcja holdingu finansowego, kon-
cepcja grupy).
W przypadku braku właściwego następstwa może wejść w grę alternatywa sprze-

daży (wyróżnienie J.Kortan) przedsiębiorstwa obcej osobie (obcemu przedsiębiorstwu) 
ewentualnie też utworzenie fundacji (wyróżnienie J.Kortan) rodzinnej lub udziałowej” 
(Kortan 1996). 

Szczególnie w przedsiębiorstwach rodzinnych – jak zauważa J.Kortan - każda zmia-
na generacji właścicielskiej stanowi duże wyzwanie wobec przedsiębiorstwa (może np. 
oznaczać szereg radykalnych zmian w jego funkcjonowaniu). Każda założycielska ro-
dzina stawia sobie za cel przede wszystkim zachowanie przedsiębiorstwa (wyróżnie-
nie J.Kortan). Stąd waga racjonalnej polityki dotyczącej propozycji podziału zysku na 
fundusz rozwoju i na wypłatę dywidendy. Czy założy się wyższy udział kapitału wła-
snego (a więc własnych środków) i mniejszego zadłużenia (wyróżnienie J.Kortan), 
czy też założy się większe zadłużenie, by zmniejszyć udział środków własnych. Trudne 
chwile łatwiej przetrwać temu, kto ma więcej kapitału własnego, zwłaszcza płynnego. 
…Innym strategicznym zagadnieniem firm rodzinnych jest problem odpowiedzial-
ności (wyróżnienie J.Kortan). Odgrywa on dużą rolę zwłaszcza w Stanach Zjedno-

–
–
–
–
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czonych, bo tam tworzy się głównie spółki kapitałowe, gdyż chodzi o zapewnienie 
ograniczenia odpowiedzialności. Specjalnym aspektem strategii w przedsiębiorstwach 
rodzinnych są partnerstwa (wyróżnienie J.Kortan). Zmienia się też kultura przedsię-
biorstwa (wyróżnienie J.Kortan). Trzeba więc wraz ze zmianą generacji przedsiębior-
stwa zmieniać też kulturę zarządzania i dopasowywać ją do ogólnych, powszechnych 
wymogów, np.decentralizcji. Właściciele muszą siebie i przedsiębiorstwo do tych wy-
mogów dostosować lub odpowiednio zmieniać managerów (a więc dostosowywanie 
kwalifikacji do wymogów, a to wymaga przekonania managerów zwłaszcza w rodzin-
nych przedsiębiorstwach, będących spółkami kapitałowymi – czy więc więcej władzy 
dla rodziny, czy dla przedsiębiorstwa, a więc jego zarządu. Z tym wiąże się kwestia, 
w jaki sposób i jak dalece kultywować tradycję przedsiębiorstwa (Kortan 1996). 

Prace J.Kortana nad problematyką przedsiębiorczości rodzinnej przerwała nagła 
śmierć w dniu 15 listopada 1998r. podczas wizyty służbowej na Uniwersytecie w Gies-
sen (Niemcy, Hesja). 

Przegląd ważniejszych badań przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce

Badania przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce rozpoczęły się pod koniec lat 90. ubie-
głego wieku i dotyczyły różnych aspektów jej funkcjonowania. Trafnych ustaleń w za-
kresie chronologii badań przedsiębiorstw rodzinnych dokonali A.Surdej i K.Wach, do-
wodząc zasadności empirycznej identyfikacji strategii sukcesyjnych pierwszej generacji 
polskich przedsiębiorców od początków transformacji systemowej w Polsce, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem poziomu i metod utrzymywania kontroli rodzinnej (Surdej, 
Wach 2010, ss.85-86).

Tab. 1 Ważniejsze badania nad przedsiębiorczością rodzinną w Polsce
rok
badań

próba badawcza autor/źródło Uwagi

1998
100 przedsię-
biorstw rodzinnych 
różnej wielkości

W.Popczyk,
A.Winnicka-Popczyk 
(1999)

Badania skupiały się na motywach, 
strukturze oraz barierach i stymulato-
rach biznesu rodzinnego.

2002
40 przedsiębiorstw 
rodzinnych różnej 
wielkości

Ł.Sułkowski
(2004)

Badania dotyczyły więzi rodzinnych 
w biznesie.

2004 98 przedsiębiorstw 
rodzinnych

K.Safin (2007) Badania dotyczyły zachowań strate-
gicznych przedsiębiorstw rodzinnych.

2004-
2005

ponad 40 przed-
siębiorstw różnej 
wielkości

B.Haus, Ł.Sułkowski,
K.Safin (2005)

Badania dotyczyły zachowań strate-
gicznych przedsiębiorstw rodzinnych.

2005

blisko 200 przed-
siębiorstw ro-
dzinnych różnej 
wielkości

J.Lipiec (2006) Badania skupiały się na identyfika-
cji profilu polskiego przedsiębiorcy 
rodzinnego.

2005-
2006

35 małych i śred-
nich przedsię-
biorstw rodzinnych

A.Marjański (2006) Badania dotyczyły strategii małych 
i średnich przedsiębiorstw rodzinnych.
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2007

207 przedsię-
biorstw notowa-
nych na giełdzie

O.Kowalewski,
O.Talavera,
I.Stetsyuk(2009/2010)

Badania wykorzystują dane dla 207 
przedsiębiorstw notowanych na 
giełdzie. Wykorzystano dane dla lat 
1997-2005, łącznie 1270 obserwacji 
poddano analizie statystycznej.

2009
1280 przedsię-
biorstw, w tym 1/3 
to firmy rodzinne

PENTOR na zlecenie 
PARP (2009)

Celem badania była pomoc w zapro-
jektowaniu działań na rzecz firm ro-
dzinnych realizowanych przez PARP.

2008-
2010

496 przedsię-
biorstw rodzinnych
różnej wielkości

A.Surdej, K.Wach.
(2010)

Badanie dotyczy procesów sukcesyj-
nych w polskich przedsiębiorstwach 
rodzinnych.

Źródło: A.Surdej, K.Wach, Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa 2010, 
s.86.

Ustawiczną i wielowymiarową działalność badawczą firm rodzinnych prowadzi 
obecnie w kraju kilka ośrodków, z których na wyróżnienie zasługują:

Zespół Badawczy Przedsiębiorczości Rodzinnej w Katedrze Zarządzania 
Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Łódzkiego
Zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym jest specjalnością naukową Katedry 

prowadzoną od 2000r. przez międzyzakładowy Zespół w składzie: Alicja Winnicka-
Popczyk, Wojciech Popczyk, Alicja Krajenta-Kopeć, Dorota Starzyńska, Bogna Kaź-
mierska-Jóźwiak, Jakub Marszałek, kierowany przez prof. Jana Jeżaka (projekt „Skala 
i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce w świetle tendencji europejskich i świa-
towych” ) oraz prof. Jerzego Różańskiego (projekt „Struktura finansowania a rozwój 
przedsiębiorstw rodzinnych regionu łódzkiego”). Projekty finansowane są ze środków 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Problematykę firm rodzinnych doceni-
ły władze resortu nagradzając w 2005r. współautorską książkę J.Jeżaka, W.Popczyka, 
A.Winnickiej-Popczyk: Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój (Difin, Warszawa 
2004) nagrodą zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym samym roku 
książka otrzymała również III Nagrodę im. Karola Adamieckiego przyznawaną przez 
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa za łączenie teorii z praktyką. 

Działalność grupy badawczej: Ł.Sułkowski, B.Haus, K.Safin, A.Marjański
Członkowie tej grupy, związani ze Społeczną Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości 

i Zarządzania w Łodzi oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, stanowią 
jednych z prekursorów badań przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce (publikacje K.Sa-
fina na ten temat ukazały się już w latach 1990-1993). Doprowadzili oni do zaszczepie-
nia tej ważnej tematyki w naszym kraju, a ich działalność przyczyniła się do powstania 
wielu cennych i uznanych publikacji. Szczególnym wydarzeniem okazała się publikacja 
znakomitej książki Ł.Sułkowskiego: Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w ż yciu gospo-
darcz ym (TNOiK, Toruń 2004), która stała się obowiązkową lekturą dla zgłębiających 
problematykę firm rodzinnych. 

„Skuteczne działanie” – badanie przedsiębiorstw rodzinnych 2007/2008 
przeprowadzone przez PricewaterhouseCoopers pod kierunkiem prof.Witol-
da Orłowskiego

–
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W latach 2007-2008 firma PricewaterhouseCoopers po raz kolejny była organiza-
torem światowego badania Family Business Survey. Polska, jako pierwszy i jedyny kraj 
z regionu CEE, uczestniczyła w badaniu, którego efektem jest raport „Skuteczne dzia-
łanie”, wskazujący główne wyzwania stojące przed firmami rodzinnymi. Na podstawie 
otrzymanych danych omówiono sposoby rozwiązywania problemów oraz konfliktów, 
z jakimi na co dzień spotykają się właściciele firm rodzinnych. Ponadto przedstawiono 
opinie uczestników badania na temat metod sprawowania nadzoru, sukcesji w zakresie 
własności i zarządzania oraz zmian zachodzących w środowisku prawym i regulacyj-
nym (PricewaterhouseCoopers Polska 2008).

Koncepcja doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych 

Przedsiębiorstwo rodzinne, jako kategoria w dużej mierze o charakterze społecznym 
i jakościowym, jest podmiotem, który trudno poddaje się jednoznacznym, pozbawio-
nym wątpliwości opisom i ocenom. Zasadne wydaje się więc stworzenie dla tej grupy 
przedsiębiorstw wielokryterialnej oceny funkcjonowania (Bielski 2002, s.63). Do-
celowy, zakładany i pożądany wzorzec funkcjonowania rodzinnego biznesu można na-
zwać – trochę na wzór zachodni – doskonałością firmy rodzinnej (family business 
excellence), najpierw jednostkową wewnętrzną, by ta z kolei determinowała doskona-
łość zewnętrzną, mającą swoje konsekwencje w szerszej skali społecznej i gospodarczej.

W doskonałej wewnętrznie firmie rodzinnej obowiązywałby zatem (oprócz 
niekwestionowanej i koniecznej efektywności ekonomicznej) określony ład i porządek 
działania obejmujący: 

kontynuację (połączoną ze stopniową modyfikacją) „systemów wartości” 
i tradycji właściwych danej firmie (tzw. ”konstytucje” czy „kodeksy” postępowa-
nia), wspieranie proefektywnościowych silnych kultur organizacyjnych, mobilizo-
wanie rodziny na rzecz rozwoju i ciągłości firmy (Safin 1991, Safin 1993),
sprawiedliwe zarządzanie potencjałem społecznym firmy rodzinnej, np. tro-
ska o pracowników najemnych i ich rodziny, równoprawne traktowanie pracow-
ników członków rodziny i tych spoza rodziny- zasada równości szans (Sułkowski 
2004, ss.161-169, Sułkowski 2005, ss. 235-255),
racjonalny stosunek do obcych źródeł finansowania i umiejętność skorzysta-
nia z nich, np. umiejętność wykorzystania efektu dźwigni finansowej, przezwycię-
żanie i racjonalizacja bariery niezależności: nadmiernej niechęci do ryzyka, umiar-
kowanego zaledwie stosunku do wzrostu firmy, nadmiernej obawy przed utratą 
kontroli własności (Winnicka-Popczyk 2008, ss. 39-43),
umiejętność profesjonalnego zarządzania firmą, przez co rozumiałoby się: 
opracowanie wizji i misji firmy, określenie jej celów, dostosowanie formy organi-
zacyjno-prawnej do specyfiki i etapu rozwoju przedsiębiorstwa, dopuszczenie do 
udziału we własności i zarządzaniu osób spoza rodziny, nieustanne doskonalenie 
struktury organizacyjnej, stworzenie i wdrożenie zespołu zasad i procedur organi-
zacyjnych ( Jeżak 2003, ss.217-225),
wprowadzenie kultu jakości, pojmowanej jako współistnienie trzech elementów: 
stałego doskonalenia wytwarzanych produktów i usług (oraz wszystkiego co do 

–
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tego prowadzi), myślenia systemowego zgodnie z zasadą racjonalności oraz atmos-
fery życzliwości i współpracy według zasady wygrał-wygrał a nie wygrał-przegrał (Blikle 
2003, ss.6-9),
zaplanowanie we właściwym czasie oraz przeprowadzenie międzypokolenio-
wego transferu władzy i własności firmy (potocznie zwanego sukcesją), mając 
na względzie pogodzenie interesów firmy z poczuciem uczciwości wobec współ-
małżonka oraz rodzicielskiej sprawiedliwości wobec dzieci. Jest to zadanie niezwy-
kle trudne, ale – pod warunkiem zastosowania się do określonych w „systemie war-
tości” norm i zasad - możliwe do zrealizowania (Popczyk 2006, ss.570-580). 
Osiągnięcie doskonałości zewnętrznej firmy rodzinnej wiodłoby przez:
wysoką świadomość charakteru i tożsamości firmy, wysokie poczucie własnej 
wartości (przedsiębiorcza duma) oraz zaangażowanie w wypełnianie misji spo-
łeczno-ekonomicznej – firmy rodzinne jako podstawa, przyszłość i nadzieja pol-
skiej gospodarki,
obowiązek i odpowiedzialność za kształtowanie pozytywnego wizerunku 
firmy rodzinnej, przełamującego negatywne stereotypy dotyczące roli, sposobu 
funkcjonowania oraz możliwości rozwoju family business w Polsce (Nikodemska-
Wołowik 2005, s.55-68),
dostarczanie wzorca postępowania dla rodzin przedsiębiorczych oraz wzorca 
wychowawczego dla młodzieży,
działalność na rzecz otoczenia, zarówno społeczno-kulturowego, jak i naturalnego.
Znaczenie proponowanej koncepcji wielokryterialnej oceny funkcjonowania firm 

rodzinnych dla praktyki zarządzania tak trudnymi, pełnymi wewnętrznych sprzecz-
ności podmiotami wydaje się być nie do przecenienia. Może ona ułatwić zrozumienie 
problemów przedsiębiorczości rodzinnej, jak też podnieść efektywność jej wspierania 
przez władze centralne i samorządowe oraz pozostałe podmioty i środowiska: banki 
i inne instytucje finansowe, organizacje pozarządowe, środki społecznego przekazu, 
a przede wszystkim społeczeństwo, w którym wzrosną i ukształtują się przyszli przed-
siębiorcy.

JPMorgan Private Bank Family Business Honours jako przykład kierunków 
doskonalenia firm rodzinnych 

W Europie natomiast, spośród wielu instytucjonalnych form wspierania, na uwagę 
i naśladownictwo zasługuje wspólna inicjatywa JPMorgan Private Bank i Institute for 
Family Business w zakresie przyznawania nagród uznania za „doskonałość” firm ro-
dzinnych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Nagrody ( JPMorgan Private Bank Family Busi-
ness Honours), nawiązujące bezpośrednio do wielokryterialnej oceny funkcjonowania, 
przyznawane są od 2003r., początkowo w kategoriach: społeczna odpowiedzialność 
biznesu, sukces ekonomiczny odniesiony w biznesie oraz rodzinny nadzór wła-
ścicielski. 
Od roku 2005 przyznawana jest również specjalna nagroda JPMorgan Private Bank za 
ogólną doskonałość, a od 2006r. nowa nagroda za udział w partnerstwie publicz-
no-prywatnym (tabela 2) ( JPMorgan Private Bank Honours 2006).
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Tab. 2 JPMorgan Private Bank Family Business Honours

Category 2003 2004 2005 2006

Social Responsibility Bettys &
Taylors Bruntwood Bestway Newhall Publi-

cations

Family Governance C & J
Clark

William
Jackson & Son Ringtons Wates Group

Business Success Samworth
Brothers

William Reed
Publishing

Walkers Short-
bread

Musgrave 
Group

JPM Special Award
For Overall Excel-
lence

X OCS Group Wates Group

JPM New Award for 
Public/
Private Partnership

X X X Caledonia

Źródło: JPMorgan Private Bank Honours, www.london.edu/familybusiness/honours.html 

W kolejnych latach nagrodzono następujące firmy rodzinne: rok 2007 – brak da-
nych, rok 2008 – Bibby Line, Timpson Ltd, Pentland Group Plc, rok 2009 – Arco Ltd, 
Specsavers, Vitabiotics Ltd, rok 2010 – Berry Bros. & Rudd Ltd, Fuller, Smith & Turner 
P.L.C., Robert Wiseman Dairies. 

Podstawowe ośrodki i inicjatywy wspierania oraz doskonalenia przedsiębiorstw 
rodzinnych w Polsce

Obecnie w Polsce istnieje kilka prężnie działających ośrodków wspierania firm rodzin-
nych, podejmujących znakomite inicjatywy w zakresie propagowania, promowania 
i szeroko pojętego doskonalenia krajowego biznesu rodzinnego. Podkreślić należy, że 
są to w znakomitej większości podmioty polskie, które kontakt z ich zagranicznymi od-
powiednikami utrzymują za pośrednictwem współpracy z Family Business Network. 

Family Business Network (2005r.)
Biznesowo-edukacyjna sieć Family Business Network (FBN) z siedzibą w Lozannie 

została założona w 1990r. Jest „wiodącą światową siecią zrzeszającą biznesy rodzinne oraz wspie-
rającą działania i dokładającą starań, aby firmy rodzinne trwale się rozwijały”, tworzoną „przez 
rodziny dla rodzin”. Należy do niej ponad 1300 przedsiębiorstw rodzinnych z ponad 
40 krajów. Dla swoich członków oferuje do 100 programów szkoleniowych rocznie. 
Z dniem 12 grudnia 2005r. Polska została oficjalnie przyjęta do tej sieci (FNB Polska). 
Jak zauważa J.Lipiec: „FBN wykracza poza tradycyjną definicję sieci biznesów opraco-
waną przez Kanadyjską Koalicję Sieci Biznesowych i zrzesza nie tylko przedsiębiorców 
z sektora MSP, ale także duże firmy. Dzisiaj głównym trzonem FBN są średnie i duże 
międzynarodowe biznesy rodzinne. W zależności od kraju wyróżnić można trzy mo-
dele działania: model akademicki (USA, Irlandia), model edukacyjny opracowany 
przez FBN (Szwecja, Wielka Brytania, Brazylia, Szwajcaria, Meksyk, Holandia, Belgia 
i Austria), model edukacyjno-lobbingowy: Hiszpania, Włochy, Francja, Finlandia, 
Niemcy, Polska” (Lipiec 2006). Korzyści, jakie osiąga firma rodzinna należąca do sieci, 
są wielowymiarowe i polegają na: rozwiązywaniu specyficznych problemów, możliwo-
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ści wymiany kontaktów i doświadczeń oraz rozwijania biznesu w innym kraju, dostępie 
do wykazu biznesów rodzinnych na świecie, jak też do najnowszych i światowych badań 
biznesów rodzinnych, możliwości uczestniczenia w międzynarodowych wydarzeniach, 
otrzymywania czasopisma „Families in Business”, wymiany doświadczeń „na żywo” 
oraz uczestniczenia w światowych konferencjach. Dodatkowo, corocznie przyznawana 
jest nagroda dla najlepszego przedsiębiorstwa rodzinnego (Lipiec 2006). Model pol-
ski w ramach sieci FBN zakłada realizowanie celów edukacyjnych wraz z lobbingiem 
na rzecz biznesów rodzinnych. Powstał dzięki wysiłkowi dwóch organizacji: Wyższej 
Szkoły Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu oraz Fundacji 
Roleskich. Wśród członków założycieli FBN Polska znaleźli się właściciele najwięk-
szych biznesów rodzinnych w Polsce: Andrzej Blikle, Ryszard Florek, Adam Krzanow-
ski, Kazimierz Pazgan, Marek Roleski, Andrzej Wiśniowski oraz Krzysztof Pawłowski 
- Wyższa Szkoła Biznesu – NLU (Lipiec 2006).  

Katedra Biznesu Rodzinnego im. Fundacji Roleskich przy Wyższej Szkole 
Biznesu-National-Louis University w Nowym Sączu – powołana i sfinansowa-
na przez Fundację Roleskich w 2005r.
Jest to pierwsza taka jednostka w Polsce poświęcona wyłącznie problematyce za-

rządzania przedsiębiorstwami rodzinnymi. Przedsięwzięcie ma na celu łączenie do-
świadczeń przedsiębiorców rodzinnych i naukowców w celu rozwijania i wzmacniania 
rodzin przedsiębiorczych. Katedra Biznesu Rodzinnego przy WSB-NLU w Nowym 
Sączu dąży do stania się prężnym ośrodkiem rozwoju myśli naukowej i tworzenia prak-
tycznych rozwiązań w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami rodzinnymi, zgodnie 
z bardzo chwalebną misją: „Tworzymy tradycję, wspieramy pokolenia i budujemy siłę 
przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce”. Misja realizowana jest poprzez: wzmacnianie 
roli i znaczenia przedsiębiorstw rodzinnych w kształtowaniu polskiego życia gospodar-
czego, rozwijanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami rodzinnymi na szczeblu 
krajowym, europejskim i ogólnoświatowym, wspieranie przedsiębiorstw rodzinnych 
w rozwiązywaniu i pokonywaniu wewnętrznych, jak i zewnętrznych trudności w proce-
sie ich rozwoju, budowanie forum wymiany informacji, prezentacja i promocja dobrych 
praktyk w zakresie przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce, udzielanie wsparcia rodzi-
nom przedsiębiorczym, organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów mających 
za zadanie wspieranie firm w zakresie praktyki zarządzania przedsiębiorstwami rodzin-
nymi, budowanie i rozwijanie sieci przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, prowadzenie 
działalności wydawniczej w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami rodzinnymi (Ofi-
cjalna i pierwsza w Polsce strona internetowa dedykowana biznesom rodzinnym).

Fundacja Roleskich
Firma Roleski jest nowoczesną i dynamiczną organizacją, której rozwój definiuje 

misja: Dostarczamy na rynek produkty spoż ywcze dla wsz ystkich grup konsumentów po prz ystęp-
nych cenach, a atutem Firmy Roleski jest jakość, której gwarantem jest marka rodzinna „Firma Role-
ski” (oficjalna strona internetowa firmy Roleski). Fundacja została założona przez Zofię 
i Marka Roleskich. Celem założenia fundacji było wspieranie edukacji - kształcenie ka-
dry, która wywiera największy wpływ na rozwój społeczeństwa – tworzenie „drabinki 
edukacji” od góry, czyli od profesorów, wykładowców, czy nawet przedszkolanek.
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Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości Rodzinnej „Together” przy 
Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem UŁ (2005r.)
Działania Koła polegają przede wszystkim na: organizowaniu spotkań dla studen-

tów z praktykami przedsiębiorczości rodzinnej, badaniu znajomości tematyki przedsię-
biorczości rodzinnej, prowadzaniu badań firm mających charakter rodzinny, promocji 
tematyki przedsiębiorczości rodzinnej wśród studentów kierunków ekonomicznych 
oraz wśród praktyków biznesu, korzystaniu z doświadczeń i praktyki studentów po-
chodzących z rodzin przedsiębiorczych, innych działaniach wspierających przedsię-
biorstwa rodzinne (Oficjalna strona internetowa SKN Przedsiębiorczości Rodzinnej 
„Together”, Żyliński 2008, s.18).

Stowarzyszenie „Inicjatywa Firm Rodzinnych” z profesorem Andrzejem Bli-
kle na czele, założone w styczniu 2008r.
Stanowi najmłodszą, jedyną w swoim rodzaju, niepowtarzalną organizację odpo-

wiedzialną za doskonalenie polskiego biznesu rodzinnego. Podstawowym celem statu-
towym Stowarzyszenia jest integracja środowiska firm rodzinnych i wspomaganie 
ich rozwoju (zgodnie z hasłem: dajmy sobie szansę, bo nikt inny nam jej nie da), jak 
również promowanie standardów etycznych w prowadzeniu działalności gospodarczej 
i wspieranie idei państwa prawa, społeczeństwa obywatelskiego, wolności gospodarczej 
(Manifest programowy Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych 2008). Człon-
kami-założycielami była grupa wybitnych przedsiębiorców, naukowców, prawników 
i przedstawicieli życia publicznego, m.in.: Andrzej Blikle, Tadeusz Baczko, Magdale-
na Pazgan, Małgorzata Niezabitowska, Jacek Santorski. Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele w zakresie wspierania rozwoju firm rodzinnych poprzez: prowadzenie działalno-
ści informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej, współpracę 
z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podob-
nym charakterze, współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem 
gospodarczym, uczelniami, instytucjami naukowymi, środkami masowego przekazu 
oraz z osobistościami życia publicznego, inicjowanie, opiniowanie i promowanie aktów 
prawnych dotyczących ważnych kwestii gospodarczych i społecznych z zakresu działa-
nia Stowarzyszenia, prezentowanie dorobku Stowarzyszenia szeroko rozumianej opinii 
publicznej oraz organom państwowym i samorządowym (Statut Stowarzyszenia Inicja-
tywa Firm Rodzinnych 2008, Chaberski 2008, s.15).

Program wsparcia „Firmy Rodzinne” (realizacja PARP i Inicjatywa Firm 
Rodzinnych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”) 
Realizowany aktualnie program szkoleniowo-doradczy „Firmy Rodzinne” jest 

pierwszym i jedynym tego typu w Polsce pilotażowym  programem wsparcia adreso-
wanym do kadry menedżerskiej przedsiębiorstw rodzinnych. Program dotyczy specy-
fiki kultury organizacyjnej i problemów przedsiębiorstw rodzinnych, gdzie ludzie żyją 
i pracują razem, połączeni więzami głębszymi niż relacje biznesowe. Program „Firmy 
Rodzinne” ma pomagać w rozwijaniu umiejętności zarządczych potrzebnych w każdej 
organizacji, a szczególnie takich wyzwań jak np. relacje dzieci – rodzice, konstruktywny 
i destrukcyjny wpływ tradycji rodzinnej na kulturę organizacyjną firmy lub otwieranie 
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firmy na „obcych” przy zachowaniu pożądanej kontroli i wpływów rodziny. Program 
przeznaczony jest dla firm i osób wysoko zmotywowanych i w tym sensie ma charakter 
ekskluzywny („Rzeczpospolita” 29.04.2010, dodatek specjalny, s.3). Każde z zrealizo-
wanych zajęć będzie służyć realizacji trzech przenikających się celów: rozwojowi oso-
bistemu w roli lidera i menedżera firmy rodzinnej, budowaniu wizji przyszłości rodziny 
i firmy rodzinnej, realizacji tej wizji (Oficjalna strona internetowa PARP).

Projekt „Firmy rodzinne szansą rozwoju przedsiębiorczości w województwie 
łódzkim”, organizator firma konsultingowa DGA S.A., współfinansowany 
w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” 
Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia 2010 do 31 marca 2011roku. Celem 

projektu, adresowanego do mikro i małych firm rodzinnych, jest wzrost kwalifikacji 
i wzmocnienie potencjału przedsiębiorczości rodzinnej w woj. łódzkim. Uczestnika-
mi szkoleń mogą być zarówno przedsiębiorcy, osoby zarządzające firmami rodzinnymi 
oraz pracownicy firm rodzinnych, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umów 
cywilno-prawnych. Projektem zostanie objętych 150 osób. 

Podsumowanie

Proponowana koncepcja wielokryterialnej oceny doskonałości funkcjonowania firm 
rodzinnych w żadnym razie nie wyczerpuje całości zagadnienia. Podobnie zaprezen-
towane w artykule instytucjonalne formy wspierania biznesów rodzinnych obejmują 
najstarsze i najbardziej znane w Polsce inicjatywy. Lista możliwości, zarówno w pierw-
szym jak i w drugim przypadku, jest otwarta, a intencją autorki jest rozpoczęcie dysku-
sji na ten temat. 

Na przestrzeni ostatnich 20-30 lat skupione wokół firm rodzinnych środowiska, 
instytucje i osoby dokonały ogromnego wysiłku na rzecz poznania, upowszechnienia 
i wsparcia rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce. Wciąż jednak firmy rodzin-
ne potrzebują wytężonej pracy nad dalszą poprawą ich wizerunku w społeczeństwie 
(tematyka firm rodzinnych jest zdecydowanie niedoceniana), przezwyciężaniem spe-
cyficznych, właściwych im ograniczeń wewnętrznych i zewnętrznych, a nade wszystko 
świadomego kształtowania nowej jakości przywództwa oraz nowoczesnego zarządza-
nia biznesem („Rzeczpospolita”, 29.04.2010, dodatek specjalny, s.2).

Bibliografia

Bielski M.(2002), Wielokryterialna ocena efektywności, w: Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wy-
dawnictwo C.H.Beck, Warszawa, s.63.
Biznes Rodzinny w Polsce. Wyzwania i perspektywy, Oficjalna i pierwsza w Polsce strona internetowa 
dedykowana biznesom rodzinnym,www.biznesrodzinny.pl
Blikle A.(2003), Podstawowe zasady organizacji i zarządzania w firmie A.Blikle, Warszawa, s.6-9, w: 
J.Jeżak, W.Popczyk, A.Winnicka-Popczyk (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, 
Difin, Warszawa, s.256-258.
Chaberski A. (2008), Rozwój zainteresowania firmami rodzinnymi, „Biuletyn Stowarzyszenia Inicja-
tywa Firm Rodzinnych” nr 1/2008, s.15.
Dla zmotywowanych, Firmy rodzinne. Więcej szans czy zagrożeń?, „Rzeczpospolita” 29.04.2010, 
dodatek specjalny, s.3.

–

Alicja Winnicka-Popczyk



FNB Polska, „Biznes Rodzinny w Polsce”, www.biznesrodzinny.pl
Godzisz M., Sobków P. (2006), Wywiad z Markiem Roleskim – właścicielem Firmy Roleski, „Biznes 
Rodzinny w Polsce”, nr 1, www.biznesrodzinny.pl
Jeżak J.(2003), Zarządzanie przez wiz ję w firmie rodzinnej, w: Krupski R. (red.), Zarządzanie strategicz-
ne. Problemy teorii i praktyki, prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsię-
biorczości, seria: Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych, s. 217-225.
JPMorgan Private Bank Honours (2006), www.london.edu/familybusiness/honours.html 
Kortan J.(1980), Familien-Gesellschaften in Recht und Praxis, Freiburg (materiał niepublikowany- 
notatki odręczne).
Kortan J.(1990), referat wygłoszony w Lecco (Włochy) na międzynarodowej naradzie przedsię-
biorstw drobnego i średniego przemysłu, 27.10.1990r. (materiał niepublikowany). 
Kotan J.(1994), zapiski z St.Galler Executive Forum, University of St.Gallen, Szwajcaria, 
16.06.1994r. (materiał niepublikowany – notatki odręczne). 
Kotan J.(1996), zapiski z St.Galler Executive Forum, University of St.Gallen, Szwajcaria, 
16.06.1996r.(materiał niepublikowany – notatki odręczne).
Lipiec J.(2006), Siła w sieci, cz yli o networkingu biznesów rodzinnych, „Biznes Rodzinny w Polsce”, nr 
1, www.biznesrodzinny.pl
Niesłusznie niedoceniane, Firmy rodzinne. Więcej szans czy zagrożeń, „Rzeczpospolita”, 29.04.2010, 
dodatek specjalny, s.2.
Nikodemska-Wołowik A.M. (2005), Nowe spojrzenie na tradycję – źródła przewagi konkurencyjnej firm 
rodzinnych, w: Innowacje w marketingu III, Zakład Poligrafii Fundacji Rozwoju Uniwersytetu 
Gdańskiego, Sopot, s.55-68.
Manifest programowy Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych z dnia 29 stycznia 2008r.
Oficjalna strona internetowa firmy PricewaterhouseCoopers Polska, www.pwc.com/pl/plpu-
blikacje/raport_fbspl.pdf
Oficjalna strona internetowa SKN Przedsiębiorczości Rodzinnej „Together”. 
Oficjalna strona internetowa PARP, Projekt Firmy Rodzinne.
Oficjalna strona internetowa firmy „Roleski”.
Popczyk W. (2006), Wpływ struktury rodziny na planowanie sukcesji w firmach rodzinnych, w: K.Ja-
remczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości – aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.prof.S.Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg, 
s.570-580.
Safin K.(1991), Przedsiębiorstwa rodzinne, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 5, s.16-17.
Safin K. (1993), Zachowania strategiczne przedsiębiorstw rodzinnych w RFN, „Ekonomika i Organiza-
cja Przedsiębiorstwa”, nr 2, s.26.
Sułkowski Ł.(2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie rodzinnej, w: Organizacja a rodzina. Więzi 
rodzinne w ż yciu gospodarcz ym, TNOiK, Toruń, s.161-169.
Sułkowski Ł.(2005), Sukcesja i zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie rodzinnym, w: Determinanty 
rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, TNOiK, Toruń, s.235-255.
Statut Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, rozdział II: Cele i formy działania Stowa-
rzyszenia, paragraf 11, www.firmyrodzinne.pl
Surdej A., Wach K..(2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa, s.85-86.
Winnicka-Popczyk A.(2008), Specyficzne problemy zarządzania finansami w przedsiębiorstwach rodzinnych 
– wnioski ze studiów literaturowych oraz dotychczasowych badań, „Przegląd Organizacji”, nr 3, s.39-43.
Żyliński M. (2008), Świadomość studentów w zakresie family business, „Biuletyn Stowarzyszenia Inicja-
tywa Firm Rodzinnych”, nr 1, s.18 

Rozwój zainteresowania firmami rodzinnymi w Polsce…



 

Maria Adamska
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Problemy wynagradzania w przedsiębiorstwach rodzinnych

Abstract 
The paper discusses the specific problems related to remunerating employees in family enterprises, 
and constitutes an attempt to explain the contradictions and remuneration-related conflicts arising 
from the family nature of an enterprise. In addition, attention is drawn to the violation of the principle 
of fair remunerating formulated by J. S. Adams, resulting from non-uniform principles for the formation 
of remuneration for employees being family members of the owners and employees from outside the 
family. Another problem in family enterprises is the absence of formalisation of remuneration systems 
and employment of subjective and arbitrary criteria for diversifying remunerations by the owner. In 
such enterprises, the methods of work analysis and evaluation, work rating or parametric formation of 
remuneration constituents are employed to a small extent, which leads to an irrational remuneration 
structure and a lower incentive value of remuneration. The paper mentions the problem of high diver-
sity of remuneration levels depending on the legal form and size of enterprise. The lowest remunera-
tions are found in natural person enterprises employing up to 9 employees, which means that in the 
prevailing majority of family enterprises remunerations are among the lowest ones. This partly involves 
the problems of the influence of the tax system on the remuneration level of owners and their family 
members in sole trader’s establishments. 

Wprowadzenie

Wynagradzanie jest podstawowym i – jak wskazuje teoria i praktyka – jednym z naj-
trudniejszych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Trudno-
ści te wynikają z samej istoty wynagrodzeń, które pełniąc w przedsiębiorstwie wiele 
różnych funkcji generują konflikty płacowe. Konieczność pogodzenia sprzecznych ze 
swej natury punktów widzenia na wysokość wynagrodzeń pracodawcy i pracowników 
– dążenie do minimalizowania kosztów wynagrodzeń przeciwko dążeniu do maksy-
malizowania dochodów z pracy, nie jest jedynym problemem do rozwiązania. Różnico-
wanie wynagrodzeń może sprzyjać skuteczniejszemu motywowaniu pracowników, ale 
też oddziaływać negatywnie na klimat społeczny w przedsiębiorstwie. Oprócz bowiem 
traktowania wynagrodzenia przez pracownika jako źródła utrzymania siebie i rodziny, 
jest ono także dowodem uznania wartości pracownika, jego pozycji społecznej, a także 
stanowi powód zadowolenia i satysfakcji lub poczucia krzywdy i niesprawiedliwości. 
W przedsiębiorstwie rodzinnym, stanowiącym skomplikowany układ relacji rodzinnych 
i biznesowych, wszystkie te sprzeczności mogą się pogłębiać z racji niekorzystnych zja-
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wisk takich, jak nepotyzm, mniejsze zaufanie lub brak zaufania do pracowników spoza 
rodziny, nierówne traktowanie pracowników z rodziny i spoza rodziny. Badania dowo-
dzą, że funkcja personalna w przedsiębiorstwach rodzinnych odznacza się specyficzny-
mi cechami wynikającymi z własności, zarządu i tożsamości, które opierają się na war-
tościach i więziach rodzinnych [Sułkowski, 2006, s.68], a w obszarze wynagradzania 
występują niejednolite zasady w stosunku do pracowników z rodziny i spoza rodziny. 
Wpływa to niekorzystnie na motywację pracowników i społeczny klimat pracy, zakłó-
cając zasadę sprawiedliwości. 

Motywowanie wynagrodzeniami wymaga stworzenia określonego systemu wyna-
gradzania, który powinien zawierać ustalenia dotyczące stosowanych form wynagro-
dzeń, ilości i rodzaju składników wynagrodzeń, sposoby kształtowania poszczególnych 
składników – zwłaszcza wynagrodzeń zasadniczych i premii – oraz inne rozstrzygnięcia 
niezbędne na danym etapie rozwoju przedsiębiorstwa. Można zaryzykować twierdze-
nie, że w znacznej części przedsiębiorstw rodzinnych stosowane zasady wynagradzania 
nie pełnią dobrze roli motywacyjnej, głównie ze względu na subiektywne, uznaniowe 
i intuicyjne sposoby kształtowania wynagrodzeń przez właściciela. Przyczynia się do 
tego również niechęć do formalizacji systemu wynagradzania.

Duże znaczenie dla skuteczności systemu wynagradzaniu pracowników ma poziom 
wynagrodzeń, chociaż trzeba też mieć świadomość, że wyższa płaca nie rodzi automa-
tycznie silniejszej motywacji i nie zawsze wpływa na lepsze efekty pracy. Ze względu 
na duże zróżnicowanie przedsiębiorstw rodzinnych, poziom wynagrodzeń też będzie 
różny. Rozpoznanie tego zagadnienia wymaga ustalenia czynników wpływających na 
wielkość wynagrodzenia w przedsiębiorstwach rodzinnych. 

Wreszcie do listy problemów wynagradzania w przedsiębiorstwach rodzinnych za-
liczyć należy ograniczenia w kształtowaniu wynagrodzeń pracującej rodziny w przed-
siębiorstwach funkcjonujących w formie działalności gospodarczej prowadzonej przez 
osobę fizyczną oraz spółki cywilnej i osobowej spółki prawa handlowego. Problemy 
te wynikają z uregulowań prawnych obowiązujących przy wynagradzaniu właściciela 
i członków jego rodziny.

Zasada sprawiedliwości w kształtowaniu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach 
rodzinnych

Różnicowanie wynagrodzeń jest koniecznością wynikającą z odmienności samych pra-
cowników i pracy przez nich wykonywanej. Stworzenie zasad i sposobów różnicowania 
płac w przedsiębiorstwie rodzinnym jest bardzo trudne, gdyż nieodłącznie związane 
z relacjami rodzinnymi i wynikającymi z nich silnymi emocjami, uczuciami i konflik-
tami. Zasadniczym ustaleniem w polityce wynagradzania jest przyjęcie określonej pod-
stawy różnicowania wynagrodzeń. Klasyczne kryteria różnicowania wynagrodzeń to 
wkład pracy (rozumiany jako czas i trudność pracy), wyniki pracy, kwalifikacje, kom-
petencje, sytuacja na rynku pracy lub potrzeby pracowników. To ostatnie kryterium 
stosowane jest częściej w przedsiębiorstwach rodzinnych w stosunku do pracowni-
ków będących członkami rodziny. Przyjęcie podstawy kształtowania wynagrodzeń, 
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a w konsekwencji wypłacanie zróżnicowanych kwot poszczególnym pracownikom, jest 
w odbiorze społecznym uważane albo jako sprawiedliwe, albo niesprawiedliwe.

W literaturze przedmiotu i świadomości potocznej ugruntowane jest przekonanie 
o dużym znaczeniu w motywowaniu pracowników zasady sprawiedliwego wynagra-
dzania, sformułowanej przez J.S. Adamsa [Kozłowski, 2010, s.53]. Zasada ta głosi, 
że pracownicy porównują poniesiony przez siebie wysiłek do uzyskanych korzyści, 
w oparciu o wybrany punkt odniesienia, którym może być współpracownik lub pra-
cownik z innego przedsiębiorstwa, jak też własne subiektywne odczucie zadowolenia 
czy niezadowolenia z otrzymanego wynagrodzenia. Zadowolenie lub niezadowolenie 
z wynagrodzenia powstaje przez porównanie zarobku oczekiwanego z zarobkiem fak-
tycznym [Steinmann, Schreyögg, 1992, ss. 417-420] i opiera się na subiektywnej ocenie 
obydwu tych wielkości. Wynagrodzenie oczekiwane przez pracownika zależy od wie-
lu czynników, takich jak ocena osobistego wkładu pracy, wymagań pracy, niepienięż-
nych korzyści z pracy i porównanie relacji wkładów i wyników osoby porównywanej. 
W ocenie wynagrodzenia rzeczywistego pracownik bierze pod uwagę historię płacy, 
wielkość dochodów osób porównywanych i szybkość otrzymywania wynagrodzenia. 
Jeżeli wynagrodzenie otrzymane jest równe oczekiwanemu pracownik czuje zadowole-
nie z wynagrodzenia, w przeciwnym wypadku powstaje uczucie niezadowolenia z wy-
nagrodzenia.

Nawet tak skrótowy opis mechanizmu powstawania odczucia zadowolenia dowo-
dzi, że proces oceny wynagrodzeń angażuje zarówno myślenie racjonalne, jak i emo-
cje, a materia wynagradzania dotyka bardzo delikatnej sfery poczucia własnej wartości, 
sprawiedliwości czy godności pracowników. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że odczucie zadowolenia nie jest proporcjonalne do 
rzeczywistej kwoty wynagrodzenia. Wielką rolę w powstaniu uczucia satysfakcji odgry-
wa porównanie prowadzące do powstania poczucia sprawiedliwości (lub przeciwnie, 
niezadowolenie wynikające z poczucia niesprawiedliwości). Fakt ten ma duże znacze-
nie w przedsiębiorstwach rodzinnych, w których zatrudniani są pracownicy należący 
do rodziny i spoza rodziny. Jak dowodzą liczne badania, przedsiębiorstwa rodzinne 
mają pewien problem z zachowaniem zasady sprawiedliwego wynagradzania [Sułkow-
ski, 2006, s.74]. Wiele z nich wobec pracowników z rodziny stosuje bardziej korzystne 
reguły wynagradzania lub – rzadziej – wynagrodzenia członków rodziny są relatywnie 
niższe niż pracowników spoza rodziny. Ten brak równowagi wynika z przewagi emocji 
i relacji rodzinnych nad racjonalnymi czynnikami uwzględniającymi przede wszystkim 
interes przedsiębiorstwa.

Ujednolicenie zasad wynagradzania pracowników z rodziny i spoza rodziny, opar-
cie ich o jasne i obiektywne kryteria poprawiają klimat społeczny w przedsiębiorstwie, 
brak zasad natomiast albo niejasne lub niejawne kryteria kształtowania wynagrodzeń 
stanowią pożywkę do domysłów i spekulacji wśród pracowników, rodzą poczucie nie-
pewności wpływając tym samym na atmosferę podejrzliwości, a wielu pracowników 
– nie rozumiejąc powodów, dla których otrzymują niższe wynagrodzenie – odczuwa to 
jako niesprawiedliwość. 

Maria Adamska
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Formalizacja systemu wynagrodzenia w przedsiębiorstw rodzinnych

Systemy wynagradzania w większości przedsiębiorstw rodzinnych są uproszczo-
ne i niesformalizowane, co wynika po części z małych rozmiarów i młodego wieku 
tych przedsiębiorstw – 90% to mikroprzedsiębiorstwa, a 39% działa krócej niż 10 lat 
[Kowalewska (red), 2009, ss. 67, 76]. Według M. Juchnowicz [2005, ss. 18-19] jednym 
z czynników decydujących o konstrukcji systemów wynagradzania jest ilość zatrudnio-
nych pracowników, a zgodnie z wynikami badań autorki także faza rozwoju przedsię-
biorstwa [Adamska, 2008, s 14-15]. Trudno spodziewać się w małym przedsiębiorstwie, 
krótko istniejącym na rynku, bardzo szczegółowych regulacji płacowych, ujętych w ra-
my obszernego dokumentu. Zasady wynagradzania oparte są na subiektywnym i in-
tuicyjnym wyborze właściciela form i składników wynagrodzenia oraz podstawy ich 
różnicowania, a wysokość pierwszego wynagrodzenia decydowana jest arbitralnie lub 
na poziomie minimalnego wynagrodzenia [Strużyna, ss. 157-158]. 

Zaletą stosowanych systemów wynagradzania, podnoszoną przez właścicieli przed-
siębiorstw rodzinnych, jest prostota i elastyczność tego narzędzia. Wielu przedsiębior-
ców twierdzi, że nie widzi potrzeby formalizowania zasad wynagradzania, ponieważ 
spowodowałoby to zbytnie usztywnienie zasad, a także mogłoby stworzyć niebez-
pieczeństwo nadmiernych roszczeń płacowych w sytuacji pogorszenia wyników eko-
nomicznych. W szczególności unikają oni stosowania szczegółowych regulaminów 
premiowania w formie sparametryzowanej, obawiając się nadmiernych wypłat, prze-
kraczających możliwości finansowe przedsiębiorstwa. Regulaminy wynagrodzeń – jeśli 
występują – są często sformułowane tak ogólnie, że ostatecznie dany składnik wyna-
grodzenia jest ustalany przez właściciela w sposób uznaniowy. Ten subiektywny punkt 
widzenia właściciela na wynagrodzenia pracowników, zarówno będących członkami 
rodziny, jak i spoza rodziny, jest charakterystyczny dla małych przedsiębiorstw rodzin-
nych, gdzie rzadziej niż w przedsiębiorstwach nierodzinnych występuje formalizacja 
systemu wynagradzania, a w szczególności istnienie tabel płac i taryfikatorów kwalifi-
kacyjnych [Strużyna, 2002, s. 275, Adamska, 2008, s.12].

Niemniej jednak warto zauważyć, że prostota i elastyczność wynagradzania nie 
powinna oznaczać całkowitego subiektywizmu i uznaniowości właściciela, ponieważ 
może to prowadzić do uzależnienia polityki wynagradzania od jednej osoby, a w dal-
szej konsekwencji do nieracjonalnej struktury wynagrodzeń i osłabienia ich motywa-
cyjności. Również dla samego właściciela, pomimo pozornej dogodności arbitralnego 
sposobu decydowania o wynagrodzeniach poszczególnych pracowników, taka sytuacja 
w dłuższej perspektywie – szczególnie w sytuacji wzrostu ilości zatrudnionych i za-
trudniania członków dalszej rodziny – powoduje powstawanie wielu dylematów, także 
moralnych, i dyskomfortu przy podejmowaniu decyzji płacowych1. Brak jasnych, sfor-
malizowanych zasad kształtowania wynagrodzeń może także wpływać negatywnie na 
relacje rodzinne, powodować zadrażnienia i pretensje członków rodziny zatrudnionych 

1 Autorka miała okazję dyskutować o tego typu problemach prowadząc seminaria na temat wy-
nagradzania w przedsiębiorstwach rodzinnych w Projekcie Szkoleniowo-Doradczym „Firmy rodzinne”, 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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w przedsiębiorstwie, a także może prowokować do wywierania presji na właściciela 
przez rodzinę do preferencyjnego traktowania zatrudnionych członków rodziny2.

Brak formalizacji lub niechętny stosunek do formalizacji systemu wynagradzania 
w przedsiębiorstwach rodzinnych, jak się wydaje, jest charakterystyczny dla tej gru-
py przedsiębiorstw i jest tylko szczególnym przypadkiem negatywnego stosunku do 
formalizacji w ogóle. Częściowo jest to uzasadnione paternalizmem jako sposobem 
sprawowania władzy oraz wynikającym z tego typem relacji międzyludzkich, które 
charakteryzuje „familiaryzm” pojmowany jako utożsamianie stosunków rodzinnych ze 
stosunkami pracowniczymi [Safin, 2007, ss. 300-301]. Ten rodzaj stosunków społecz-
nych poniekąd wyklucza, a przynajmniej ogranicza, formalizowanie zasad działania 
w przedsiębiorstwach rodzinnych. Ponadto zarządzający przedsiębiorstwami rodzin-
nymi nie dostrzegają negatywnych konsekwencji braku formalizacji [Kowalewska (red), 
ss. 123-124]. Z drugiej strony niechęć do formalizacji i uszczegółowienia zasad wyna-
gradzania wynika z niewiedzy lub niedostrzegania przez właścicieli możliwości wyko-
rzystania doświadczeń i metod pomocnych w konstruowaniu sytemu wynagradzania, 
jak choćby metod wartościowania pracy, taryfikacji pracy, zasad budowy tabel wyna-
grodzeń, systemów ocen pracowników czy parametryzacji systemu premiowania3. 

Wysokość wynagrodzenia w zależności od formy organizacyjno-prawnej 
przedsiębiorstw rodzinnych

Jak wynika z wcześniejszych rozważań, pomimo dużej roli czynników subiektywnych, 
na zadowolenie z wynagrodzenia wpływa niewątpliwie rzeczywista kwota wypłacone-
go wynagrodzenia. Dlatego interesującym byłoby zbadanie, jak kształtują się wynagro-
dzenia w tych przedsiębiorstwach w porównaniu z innymi, nierodzinnymi. Jak dotąd 
brakuje całościowych danych o wynagrodzeniach w przedsiębiorstwach rodzinnych, 
ponieważ – ze względu na nieostre kryteria klasyfikacji – przedsiębiorczość rodzinna 
nie jest przedmiotem oficjalnej statystyki. Można jednak założyć, że w przedsiębior-
stwach rodzinnych – podobnie jak w całej populacji przedsiębiorstw – także wystę-
puje zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń w zależności od formy prawnej i wielkości 
przedsiębiorstwa. Pozwala to wykorzystać dostępne dane statystyczne o wynagrodze-
niach i wnioskować o poziomie wynagrodzeń w przedsiębiorstwach rodzinnych.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na wyraźne różnice w pozio-
mie wynagrodzeń w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa i jego wielkości. 
W przedsiębiorstwach osób fizycznych średnie wynagrodzenie jest ponad dwukrotnie 

2 Np. w badaniach PricewatersCoopers przeprowadzonych na próbie 50 polskich przedsiębiorstw 
rodzinnych, na tle wyników 1 454 przedsiębiorstw rodzinnych w 29 krajach, 16% badanych polskich 
przedsiębiorstw wskazało, że ustalanie poziomu wynagrodzeń dla członków rodziny zaangażowanych 
w przedsiębiorstwie rodzi konflikty [Skuteczne działanie, 2008, s. 64]. Również własne badania autorki, 
co prawda na dużo mniejszej próbie 16 przedsiębiorstw rodzinnych, wykazały, że 25% z nich wskazało 
na utrudnienia w kształtowaniu wynagrodzeń płynące z faktu zatrudniania rodziny [Adamska, 2008, s. 
11-12]. 

3 Stwierdzenie oparte na wnioskach z dyskusji podczas seminariów na temat wynagrodzeń w przed-
siębiorstwach rodzinnych, Projekt Szkoleniowo-Doradczy „Firmy rodzinne”, współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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mniejsze niż w przedsiębiorstwach osób prawnych, a dodatkowo jeszcze jest silnie do-
datnio skorelowane z wielkością przedsiębiorstwa [Działalność przedsiębiorstw niefi-
nansowych, 2008, s. 43]. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1 Poziom i relacje wynagrodzeń w podziale na formę prawną i wielkość przedsię-
biorstwa 
Wielkość przedsiębiorstwa

Forma prawna przedsiębior-
stwa

Średnie wynagrodzenie miesięczne  
w przedsiębiorstwach w 2008 r.

Ogółem Mikro- Małe Średnie Duże 
Osoby fizyczne 1 599 1 422 1 535 1 935 2 156
Osoby prawne 3 521 3 050 3 206 3 310 3 746
Ogółem przedsiębiorstwa 3 000 1 726 2 149 3 129 3 715

Relacje wynagrodzeń wg form działalności  
(ogółem=100%)

Osoby fizyczne 53,30% 82,39% 71,43% 61,84% 58,03%
Osoby prawne 117,37% 176,71% 149,19% 105,78% 100,83%
Ogółem przedsiębiorstwa 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 r., 
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010, s. 43

Biorąc pod uwagę fakt, że zdecydowana większość populacji przedsiębiorstw ro-
dzinnych to przedsiębiorstwa osób fizycznych – 81% funkcjonuje w formie jedno-
osobowej działalności gospodarczej, 6% w formie spółki cywilnej i 5% spółki jawnej 
[Kowalewska (red), 2009, ss. 68-69] i że jest to znacząco więcej niż w firmach niero-
dzinnych (odpowiednio 63%, 6% i 4%), oraz że wśród przedsiębiorstw rodzinnych jest 
90% mikroprzedsiębiorstw, 9% małych przedsiębiorstw i 1% średnich przedsiębiorstw 
[A. Kowalewska (red), 2009, ss. 68-69] należy stąd wyciągnąć wniosek, że przytłacza-
jąca większość populacji przedsiębiorstw rodzinnych mieści się w grupie mikroprzed-
siębiorstw osób fizycznych. Oznacza to zatem, że ta większość wynagradza swoich 
pracowników poniżej przeciętnej w grupie przedsiębiorstw. Zastanawiającym jest także 
fakt, że w danej grupie wielkości przedsiębiorstwa jego forma prawna tak bardzo różni-
cuje wielkość wynagrodzenia pracowników. Co prawda różnica w zarobkach jest coraz 
mniejsza w miarę wzrostu wielkości przedsiębiorstwa, ale i tak ciągle jest bardzo znacz-
na. Relacje średnich wynagrodzeń w przedsiębiorstwach osób fizycznych do przedsię-
biorstw osób prawnych wynoszą dla całej populacji jak 1:2,2, w grupie mikroprzed-
siębiorstw jak 1:2,14, w grupie małych jak 1:2,09, średnich – 1:1,71 i dużych jak 1:1,73. 
Zwykle te różnice tłumaczy się gorszą sytuacją finansową mikroprzedsiębiorstw, ale 
to stwierdzenie stoi w sprzeczności z danymi statystycznymi – mierniki efektywności 
przedsiębiorstw osób fizycznych, takie jak wskaźnik rentowności obrotu czy wskaźnik 
poziomu kosztów plasują mikro- i małe przedsiębiorstwa na pierwszym miejscu spośród 
wszystkich wyodrębnionych grup przedsiębiorstw4. Otwartym pozostaje pytanie, na ile 

4 Wskaźnik rentowności obrotu brutto dla całej populacji przedsiębiorstw w 2008 r. wyniósł 8,2%, 
dla przedsiębiorstw osób fizycznych 16,5% i osób prawnych 5,9%; w grupie mikroprzedsiębiorstw 
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na tak zdecydowanie niższe wynagrodzenie w przedsiębiorstwach osób fizycznych ma 
wpływ konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych i pomijanie w ewidencji 
wynagrodzeń właściciela i jego rodziny w kosztach uzyskania przychodów, o czym 
mowa w dalszej części artykułu, a na ile zjawisko swoistej „szarej strefy” wynagrodzeń. 
W przedsiębiorstwach rodzinnych występuje przecież znane zjawisko nieodpłatnego 
zatrudniania rodziny lub zaniżania oficjalnych zarobków ze względów podatkowych. 
Dodatkowo takiej praktyce sprzyja możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji 
księgowej lub nieprowadzenia żadnej ewidencji w przedsiębiorstwach osób fizyc-
znych, co wiąże się z określoną formą opodatkowania. Wśród przedsiębiorstw osób 
fizycznych tylko 1,8% prowadzi księgi rachunkowe, 67,7% prowadzi podatkową księgę 
przychodów i rozchodów, 24,3% – ewidencję przychodów, a 6,2% nie prowadzi ewi-
dencji, ponieważ przyjęło opodatkowanie zryczałtowane w formie karty podatkowej. 
Zrozumiałe, że odsetek uproszczonej ewidencji księgowej lub jej brak w grupie mikro- 
i małych przedsiębiorstw jest największy (tabela 2).

Tab. 2 Struktura przedsiębiorstw osób fizycznych według form ewidencji księgowej 
i wielkości

Forma ewidencji księgowej  
w przedsiębiorstwach osób fizycznych

Struktura przedsiębiorstw wg form ewidencji 
w %
Ogółem Mikro- Małe Średnie Duże 

Księgi rachunkowe 1,8% 1,2% 31,19% 86,8% 100,0%
Księga przychodów i rozchodów 67,7% 67,8% 68,71% 13,2% 0,0%
Ewidencja przychodów 24,3% 24,7% 0,02% 0,0% 0,0%
Brak ewidencji (karta podatkowa) 6,2% 6,3% 0,08% 0,0% 0,0%
Ogółem osoby fizyczne 100,0% 100,0% 100,00% 100,0% 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 r., 
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010, s.43

Uproszczona forma ewidencji oraz rodzinny charakter przedsiębiorstwa stwarzają 
przesłanki do ukrywania wynagrodzeń lub zastępowania ich innymi formami graty-
fikacji, a tym samym do statystycznego zaniżania faktycznych wynagrodzeń. Innym 
czynnikiem wpływającym tak niekorzystnie na średnie wynagrodzenie w mikro- i ma-
łych przedsiębiorstwach osób fizycznych może być charakter prowadzonej działalności 
niewymagający dużych kwalifikacji pracowników i lokalizacja firm w małych miejsco-
wościach. Teza o wpływie rodzinności przedsiębiorstwa na wysokość wynagrodzeń nie 
jest na razie uprawniona, wymaga dalszych badań, ale jest też ściśle powiązana z na-
stępnym problemem wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwach rodzinnych 
prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki osobowej.

wskaźniki rentowności kształtowały się odpowiednio: 15,6%, 18,9% i 8,2%, Działalność przedsiębiorstw 
niefinansowych w 2008 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010, s. 44
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Wynagradzanie właściciela i członków rodziny w przedsiębiorstwach osób 
fizycznych

Przepisy podatkowe wprowadzają pewne ograniczenia w obszarze wynagrodzeń wła-
ściciela i członków jego rodziny. Przedsiębiorca prowadzący przedsiębiorstwo w formie 
jednoosobowej działalności gospodarczej oraz w formie spółki cywilnej lub osobo-
wej spółki handlowej nie może zaliczyć swojego wynagrodzenia do kosztów uzyskania 
przychodów, o czym stanowi art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fiz ycznych [Ustawa, 1991]. Przedsiębiorca taki może co prawda zatrud-
niać członków rodziny na podstawie umowy o pracę, ale w odniesieniu do małżonka 
i małoletnich dzieci ustawa nie przewiduje możliwości zaliczania ich wynagrodzeń do 
kosztów uzyskania przychodów, a w spółkach cywilnych i osobowych spółkach han-
dlowych także małżonków i małoletnich dzieci wspólników. 

Dodatkową komplikacją przy zatrudnianiu członków rodziny w przedsiębiorstwach 
osób fizycznych są skutki w zakresie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 8, ust. 11 
ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubez pieczeń społecznych [Ustawa, 1998], człon-
kowie rodziny pozostający z pracodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym trak-
towani są jak osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej, co 
powoduje, że zadeklarowana podstawa składek na ubezpieczenia społeczne nie może 
być niższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwar-
tale. W praktyce może to oznaczać w pewnych przypadkach, że obligatoryjna składka 
będzie większa niż składka obliczona od rzeczywistego wynagrodzenia członka rodzi-
ny. Może także wystąpić sytuacja odwrotna, gdy członek rodziny otrzymuje wyższe 
wynagrodzenie, ale jest ono wykazywane tylko w wysokości obowiązującego mini-
mum. Konsekwencją tych uregulowań może być bezumowna praca członków rodzi-
ny świadczona bez formalnego wynagrodzenia. Badania Pentor Research wskazują na 
fakt nieformalnego zatrudniania członków rodziny – ok. 14% pracujących członków 
rodziny w przedsiębiorstwach rodzinnych pracuje bezumownie. Średnia liczba człon-
ków rodziny pracujących w przedsiębiorstwach rodzinnych formalnie lub nieformalnie 
wynosi 2,8, a formalnie – 2,4, przy czym w mikroprzedsiębiorstwach liczby te wynoszą 
odpowiednio 2,7 i 2,3, a w małych – 4,1 i 3,8. W przedsiębiorstwach średnich wszyscy 
pracujący członkowie rodziny są zatrudnieni formalnie, a ich liczba wynosi przeciętnie 
6,1 [Kowalewska (red), 2009, s. 129]. 

Inną kwestią podnoszoną przez właścicieli przedsiębiorstw osób fizycznych, czyli 
przedsiębiorców prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą, jak też wspól-
ników spółki osobowej, są trudności w określaniu wysokości wynagrodzenia właścicie-
la, a także jego proporcji w stosunku do wynagrodzenia pracowników. Wynagrodzenie 
właściciela nie stanowi kosztów uzyskania przychodu, a zatem wycena wartości tej pra-
cy nie ma praktycznego znaczenia. Działalność gospodarcza w tych formach prawnych 
nie daje możliwości oddzielenia dochodu właściciela od przedsiębiorstwa. W związku 
z tym dochód przedsiębiorcy jest sumą jego wynagrodzenia za pracę oraz zysku z wło-
żonego kapitału, której nie sposób podzielić na te dwa składniki. Dlatego też dylemat 
właściciela przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności czy 
spółki cywilnej nie może być rozwiązany przy zastosowaniu zasad analogicznych jak 
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dla pracowników przedsiębiorstwa. Znane autorce rozwiązanie systemu wynagradzania 
dla członków rodziny w spółce jawnej polega na tym, że wszyscy członkowie rodziny 
pracujący w spółce są wspólnikami i ich „wynagrodzenia” są kształtowane w oparciu 
o dochód spółki, pracownicy natomiast są wynagradzani zgodnie z opracowanym sys-
temem wynagradzania, częściowo niezależnie od wypracowanego dochodu spółki.

Zakończenie 

Zawarte w niniejszym artykule rozważania są próbą identyfikacji specyficznych pro-
blemów wynagradzania w przedsiębiorstwach rodzinnych. Szczególne miejsce w pro-
blematyce wynagradzania zajmuje kwestia nierównego traktowania pracowników 
będących członkami rodziny i pracowników spoza rodziny, które zaburza zasadę spra-
wiedliwego wynagradzania pracowników. Zasada sprawiedliwości sformułowana przez 
J. Adamsa wskazuje na wielkie znaczenie poczucia sprawiedliwości w obszarze wyna-
gradzania pracowników. Odnosi się ono bowiem do poczucia subiektywnej wartości 
korzyści – w przypadku oceny stanu jako sprawiedliwego pracownik odczuwa zado-
wolenie z wynagrodzenia, w przypadku niedowartościowania lub przewartościowania 
powstaje odczucie niesprawiedliwości. To negatywne odczucie wywołuje frustrację 
i zniechęcenie, może wpływać na powstanie złej atmosfery i niezdrowej rywalizacji 
wśród pracowników, zarówno należących do rodziny, jak i spoza rodziny. Poczucie 
niesprawiedliwości u pracowników spoza rodziny jest spowodowane preferencyjnym 
traktowaniem w miejscu pracy członków rodziny właściciela. Z kolei odmienne podej-
ście, oparte na zasadzie, że członkowie rodziny powinni otrzymywać niższe płace niż 
pozostali pracownicy na podobnych stanowiskach, skutkuje konfliktami rodzinnymi 
i pogarsza relacje w przedsiębiorstwie. Przezwyciężenie trudności w obszarze wyna-
grodzeń przedsiębiorstwa rodzinnego może nastąpić poprzez ujednolicenie zasad wy-
nagradzania, oparcie ich na jasnych i obiektywnych kryteriach różnicowania wysokości 
wynagrodzeń oraz ujawnienie tych zasad wszystkim pracownikom.

Stopień formalizacji systemów wynagradzania w przedsiębiorstwach rodzinnych 
jest z reguły bardzo niski, co wynika z przyczyn obiektywnych i subiektywnych. Z jed-
nej strony bowiem formalizacja zasad wynagradzania w większości przedsiębiorstw 
rodzinnych byłaby niecelowa z racji ich małych rozmiarów, z drugiej zaś formaliza-
cja stoi w pewnej sprzeczności z kulturą organizacyjną i paternalistycznym sposobem 
sprawowania władzy. Wśród czynników subiektywnych wymienić trzeba także niedo-
cenianie zalet i przydatności sformalizowanego, szczegółowego i kompleksowego sys-
temu wynagradzania przez zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi. Wynika to 
często z braku dostatecznej wiedzy na temat możliwości zastosowania różnorodnych 
metod analizy i wartościowania pracy, taryfikacji pracy, parametrycznego kształtowa-
nia funduszu i składników wynagrodzeń, zapewniających bezpieczeństwo finansowe 
przedsiębiorstwa. Formalizacja sytemu wynagrodzeń wzmacnia motywacyjną rolę płac 
poprzez wykorzystane znanej w teorii i praktyce motywowania zasady umowy prawnej, 
polegającej na akceptacji przepisów zawartych w regulaminie wynagradzania przez pra-
cowników z rodziny i spoza rodziny oraz właściciela przedsiębiorstwa rodzinnego.
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Badania statystyczne dowodzą, że występują znaczące różnice w poziomie śred-
niego wynagrodzenia w zależności od formy prawnej i wielkości przedsiębiorstwa. 
W przedsiębiorstwach osób fizycznych wynagrodzenie jest prawie dwukrotnie mniej-
sze niż w przedsiębiorstwach osób prawnych, a dodatkowo poziom wynagrodzenia jest 
tym mniejszy, im mniejsze jest przedsiębiorstwo. Są to dane dotyczące całej populacji 
przedsiębiorstw, ale ze względu na znaczącą przewagę grupy charakteryzującej się naj-
niższymi wynagrodzeniami wśród przedsiębiorstw rodzinnych, warto zadać pytanie, 
czy fakt rodzinności ma znaczenie dla poziomu wynagrodzeń. Zasygnalizowany pro-
blem zasługuje na dalsze badania, podobnie jak to, w jaki sposób przedsiębiorstwa osób 
fizycznych radzą sobie z wynagrodzeniami właścicieli i członków ich rodzin w świetle 
regulacji prawnych niedopuszczających wynagrodzeń tych pracowników do zaliczania 
ich w koszty uzyskania przychodów.

Problemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach rodzinnych wykazują pewną odmien-
ność wynikającą z cech specyficznych tych przedsiębiorstw. Są nimi relacje i wartości 
rodzinne, poglądy właściciela na sposób wynagradzania członków rodziny czy wreszcie 
różnice w traktowaniu pracowników z rodziny i spoza rodziny. Jednym ze sposobów 
radzenia sobie z konfliktami na tle płacowym jest szersze wykorzystanie metod pozwa-
lających na zaprojektowanie racjonalnego systemu wynagradzania, jasne i precyzyjne 
uregulowanie zasad wynagradzania wszystkich pracowników i stworzenie dzięki temu 
klimatu otwartości, co pozwala na akceptację również koniecznego zróżnicowania wy-
sokości wynagrodzeń przez pracowników przedsiębiorstwa rodzinnego. 
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Rodzina jako interesariusz małych i średnich  

przedsiębiorstw

Abstract 
The article shows the role and importance of a family, as a stakeholder, for survival and development 
of small and medium-sized enterprises. On the basis of literature the attempt to define stakeholders 
of organization was undertaken. A family was shown against other stakeholders. Also, goals as well as 
needs of different groups aim to underline its specificity were introduced, showing diversified influen-
ces on the owner and his or her enterprise. Theoretical considerations have been verified by empirical 
research. In result the final conclusions were drawn. 

1.Wstęp

Małe i średnie przedsiębiorstwa, podobnie jak duże organizacje gospodarcze, swoje cele 
ekonomiczne realizują w otoczeniu, poprzez sprzedaż produktów klientom, o których 
rywalizują inni dostawcy produktów, zaspokajających te same potrzeby, czyli konkuren-
ci. Działania konkurentów utrudniają (czasem nawet uniemożliwiają) realizację owych 
celów, godząc w interes właścicieli i innych grup, którzy czerpią korzyści z funkcjo-
nowania i sukcesów przedsiębiorstwa. Do grup tych należy rodzina właściciela, która 
jest szczególnie związana z przedsiębiorstwem i czerpie wielorakie korzyści z istnienia 
przedsiębiorstwa. 

Celem artykułu jest wskazanie znaczenia i wpływu rodziny właściciela na funkcjo-
nowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, jej celów i oczekiwań w zestawie-
niu z innymi interesariuszami. Rozważania teoretyczne zostały zestawione w wynikami 
badań empirycznych, przeprowadzonych wśród małych i średnich przedsiębiorstw wo-
jewództwa dolnośląskiego. 

2. Interesariusze przedsiębiorstwa – problemy definicyjne

Interesariusze to polski odpowiednik stakeholders. Termin stakeholders, został wprowa-
dzony po raz pierwszy w latach 60. XX w. przez H.I. Ansoffa [1965, s. 33] i ma swoje 
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korzenie w zwrocie to have a stake in something, co należy tłumaczyć jako być czymś zain-
teresowanym”. Autorom bliższe jest tłumaczenie dosłowne jako „posiadacze stawek1”, 
ponieważ podkreśla ryzyko tych grup. 

Znaczący wpływ na omawianą problematykę wywarły prace R.E. Freemana i D.J. 
Reeda [1983, ss. 829 – 837], którzy zaproponowali koncepcję Stakeholders Theory, będącej 
krytyką koncepcji shareholders z maksymalizacją wartości dla właścicieli [zob. Friedman 
1970]. Idea koncepcji podnosi znaczenia otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa 
z funkcjonującymi tam podmiotami (grupami), które mają wpływ na osiąganie celów 
przedsiębiorstwa. Ich oczekiwania powinny więc być uwzględniane w decyzjach za-
rządczych. Teoria stakeholders, według T. Donadsona i L. Prestona [1995, s. 68] zmienia 
tradycyjny model przedsiębiorstwa z jednym wyjściem (do klienta) na model z wielo-
ma wyjściami, jako sprzężenia zwrotne w relacjach przedsiębiorstwo – poszczególne 
grupy z otoczenia. Zakłada się, że warunkiem przetrwania organizacji jest osiąganie 
równowagi o wewnętrznym i zewnętrznym charakterze, na płaszczyźnie materialnej 
i społecznej [zob. Gruszecki, 2002, s. 246]. W tym celu proponuje się budowę długo-
trwałych i przejrzystych relacji z poszczególnymi grupami. Grupy te są tym samym 
zainteresowane funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i określane mianem stakholders.

R.E. Freeman i D.J. Reed zdefiniowali stakeholders jako „jednostki lub grupy, któ-
re mogą wpływać na działanie organizacji lub podlegać wpływowi działań podjętych 
przez organizację”. W tej szerokiej definicji umieścili siedem grup (wcześniej nawet 
jedenaście) w postaci: właścicieli, klientów, dostawców, pracowników, konkurentów, 
administracji rządowej, społeczności lokalnej. Później definicja została przez nich 
zawężona do „grup, które mają żywotne znaczenie dla przetrwania organizacji, bez 
wsparcia których organizacja nie mogłaby prawidłowo funkcjonować” [zob. Mitchel, 
Agle, Wood 1997, s. 854]. Wyłączeni zostali tym samym konkurenci. 

Podobnie w jednym z dokumentów Stanford Research Institute, za stakeholders 
uznano tylko te „grupy, bez wsparcia których, organizacja nie mogłaby istnieć” [zob. 
Stankiewicz, 2002, ss. 40 – 41]. Obok właścicieli, zaliczono do nich: pracowników, na-
bywców, dostawców, pożyczkodawców i lokalną społeczność, czyli także grupy, które 
sprzyjają działalności przedsiębiorstwa. Również N. Bowie [zob. Mitchel, Agle, Wood 
1997, s. 858] umieszcza wyłącznie grupy wspomagające osiąganie celów przez przed-
siębiorstwo. 

M. Hopkins [2003, s. 49], zwolennik wąskiej definicji, do interesariuszy, których na-
zywa „azymutami” przedsiębiorstwa, dodaje menedżerów zarządzających firmą i śro-
dowisko naturalne. 

Jeszcze innego określenie w postaci „galerii aktorów, tworzących obraz przedsię-
biorstwa” proponuje J. Duraj [2008, s. 7].

Wśród zwolenników szerokiej definicji jest B. Rok [2000, s. 53] dla którego, stake-
holders to „każda dająca się zidentyfikować grupa lub jednostka, która może wpływać 
lub być pod wpływem działania przedsiębiorstwa, poprzez jego produkty, strategię 
i procesów wytwórcze”. Obok konkurentów znalazły się również związki zawodowe. 

1 Według A. Lewickiej – Strzałeckiej [1996, ss. 148 – 150] pojęcie stawka należy rozumieć szerzej 
i nie tylko jako finansowe zaangażowanie w przedsiębiorstwo, ale też jako prawo do niego. Stawka (stake) 
to określenie z gier losowych a ściśle hazardowych, związana jest więc z wysokim ryzykiem. 
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Podobnie J. Supernat [2005, s. 5] proponuje zaliczyć do stakeholders „-wszystkich, którzy 
bezpośrednio lub pośrednio uzyskują korzyści, lub ponoszą koszty związane z funkcjo-
nowaniem przedsiębiorstwa”. Są to wszystkie osoby i grupy zainteresowane działalno-
ścią przedsiębiorstwa. 

Na ryzyko tych grup wskazuje J. Adamczyk [2009, s.77] definiując ich jako: „grupy 
osób lub organizacji, których interesy są związane z tym, co zachodzi wewnątrz przed-
siębiorstwa” i za odczuwane skutki działalności przedsiębiorstwa, co oznacza ryzyko, 
nazywa ich „nosicielami ryzyka” [2009, s.43]. 

Dodać należy, że występują definicje ograniczające interesariuszy wyłącznie do lu-
dzi tak jak:

w Leksykonie zarządzania [2004, s. 151]: grupy bądź osoby zainteresowane działalno-
ścią przedsiębiorstwa i wysuwające wobec niego żądania,
wg M. Łady i A. Kozarkiewicza [2007, s. 34]: ktoś, kto ma udziały, prawa lub inne 
interesy związane z danym przedsięwzięciem, przedsiębiorstwem, projektem lub in-
westycją. 
 Poza ostatnimi przykładami, przytoczone definicje, różnią bądź upodabniają się 

do siebie podejściem do konkurentów, czyli ich zaliczaniem (szeroka definicja) bądź 
wyłączaniem (wąska definicja) z grona stakeholders. Wyłączanie konkurentów z grona 
stakeholders ma swoje uzasadnienie. Wprawdzie funkcjonują oni w otoczeniu organizacji 
a ich zachowania mają wpływ na osiąganie celów przez przedsiębiorstw, jednak nie są 
czynnikiem niezbędnym dla przetrwania. Wprowadza się w związku z tym „kategorię 
pozytywnego zainteresowania sukcesem” przedsiębiorstwa [zob. Preston, 1996, s. 9] 
i formułuje na tej podstawie identyfikatory stakeholders w postaci:

korzyści tych grup wynikających z sukcesu przedsiębiorstwa2,
samoczynnej identyfikacji w momencie partycypowania w wynikach przedsiębior-
stwa; podziale zysku lub pokrywaniu strat,
a tych, którzy czerpią korzyści z funkcjonowania przedsiębiorstwa R. W. Griffin 

[1999, s. 146] nazywa „elektoratem” organizacji.
Jednocześnie konkurenci mają swój udział w rozwoju przedsiębiorstwa, jako efekt 

rywalizacji czy poprzez kooperację, co przemawia za umieszczeniem ich wśród intere-
sariuszy. 

W polskiej literaturze jeden z pierwszych odpowiedników pojęcia stakeholders został 
przedstawiony przez K. Obłója [2001, s. 109], w przekładzie książki H.I. Ansoffa - Cor-
porate Strateg y, w postaci „oddziaływaczy”. Termin ten na szczęście nie przyjął się (jak 
przyznał sam autor był okropny) a autor zaproponował nowe określenie: „strategiczni 
kibice”. I tak: „strategiczni kibice organizacji” to: „grupy, instytucje i organizacje, które 
spełniają dwa warunki [2001, s. 111]: 
1.  mają stawkę w działaniu firmy, w jej decyzjach i ich efektach,
2. są w stanie wywrzeć efektywną presję na organizację. 

Trzy warunki stawia grupom T. Mendel [2002, s. 18]:
1. wysuwanie żądań wobec firmy (niezależnie od natury tych żądań),

2 Sukces przedsiębiorstwa może mieć różne oblicza. Tak jak różne mogą być cele przedsiębiorstwa, 
zwłaszcza pośrednie, tak sukcesy w postaci ich osiągania również będą różne. 

–

–

–
–

Andrzej Brzeziński, Stanisław Brzeziński 



215

2. posiadanie realnej lub potencjalnej możliwości wyegzekwowania tych żądań,
3. posiadanie bezwarunkowej bądź warunkowej chęci wykorzystania swojej siły wpły-

wu na proces decyzyjny, w celu realizacji swych żądań.
Autorzy przyjmują definicję, która jest połączeniem dwóch ostatnich propozycji, 

czyli warunki typu:
1. posiadanie stawki,
2. wysuwania żądań,
3. posiadanie możliwości i chęci wywarcia presji dla zaspokojenia swych oczekiwań.

Dodać należy, że proponowany termin K. Obłója jest wypierany w literaturze przez 
określenia: grupy interesu, interesariusze i stakeholders. J. Adamczyk [2009, s. 77] twier-
dzi, że jednak określenie „interesariusze, najlepiej oddaje treść relacji społecznych przed-
siębiorstwa”. Podobny wniosek można wyciągnąć z rozważań J. Lichtarskiego [1999, ss. 
13-16]. Autorzy są zwolennikami używania terminu interesariusze bądź stakeholders3. 

Wśród istniejących podziałów na uwagę zasługuje ten zaproponowany przez M.A. 
Rodriguaza i J.E. Ricarta [2002, ss. 30 – 31], oparty o kryteria charakteru relacji z przed-
siębiorstwem i wielkość stawki a wyróżniający interesariuszy:
1. substanowiących (consubstancial stakeholders) – grupy, które współtworzą firmę swoim 

kapitałem, doświadczeniem i kompetencjami oraz pracą (właściciele, kierownictwo 
i pracownicy). 

2. kontraktowych (contractual stakeholders) - to ci, którzy są bezpośrednio związani z dzia-
łalnością przedsiębiorstwa a ich związek z firmą ma charakter kontraktu (dostawcy, 
klienci, kooperanci i konkurenci), 

3. kontekstowych” (contextual stakeholders) - to różnego rodzaju instytucje społeczne 
i rządowe.
Relacje przedsiębiorstwo – interesariusze mogą mieć charakter podstawowy i dru-

gorzędny [zob. Adamczyk, 2010, ss. 77 – 81]. Relacje podstawowe uwzględniają wszel-
kie związki bezpośrednie, które są niezbędne dla wypełnienia podstawowej funkcji, 
polegającej na zaopatrzeniu społeczeństwo w dobra czy usługi. Relacje drugorzędne są 
związane z oddziaływaniem przedsiębiorstwa na otoczenie, przy realizacji celów i misji 
a w przeciwieństwie do poprzednich nie odbywają się na rynku. Dotyczy to grup, które 
wyrażają zainteresowanie funkcjonowaniem przedsiębiorstwa a stanowią je: organiza-
cje gospodarcze i społeczne, lokalna społeczność, opinia publiczna, media, instytucje 
samorządowe i rządowe oraz instytucje międzynarodowe [zob. Rybak, 1998, s. 21]. 
Relacje tych nie da się rozstrzygnąć wyłącznie za pomocą mechanizmów rynkowych 
i może im towarzyszyć interwencjonizm władz lokalnych lub nawet państwowych. 

3 Grupy interesu to, wg Trumana [2003, ss.78 – 79]: „grupy zajmujące wspólne stanowisko i wy-
suwające określone żądania wobec innych grup społecznych,…,które mogą być przejściowo lub trwale 
zorganizowane”. Są to więc podmioty powołane do załatwienia pewnych spraw (interesów) zwykle wo-
bec legislatora, ale również i przedsiębiorstwa, zwykle w interesie lokalnej społeczności. Grup interesu 
określane są w literaturze także jako: „organizacje interesów grupowych, grupy wpływu, zorganizowane 
interesy czy grupy lobbingujące. Z uwagi także na negatywną społeczną ocenę tych grup autorzy są zwo-
lennikami używania terminu interesariusze i stakeholders. Zauważyć należy, że termin grupy interesów 
nie budzi wątpliwości przy zaliczaniu do nich konkurentów co, jak wspomniano, bywa problematyczne 
w przypadku interesariuszy.
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Są określane także jako bezpośrednie, kiedy interesariusz samodzielnie decyduje 
o podejmowaniu i skali oddziaływań na firmę (np. manipuluje dostępem do swoich 
zasobów) i pośrednie oddziaływanie, gdy występuje poprzez zawiązywanie aliansów, 
i zrzeszeń. Kluczowe znaczenie ma tu stopień zależności przedsiębiorstwa od zasobów, 
posiadanych przez interesariusza.

Obok zasobów, interesariusze mogą dysponować kompetencjami, które mogą udo-
stępniać danemu przedsiębiorstwu lub wstrzymywać się od tego. Dla realizacji wła-
snych celów, mogą podejmować działania, których efekty mają istotne znaczenie dla 
funkcjonowania przedsiębiorstwa [zob. Freeman, 1984, ss. 53-54]. Mogą być pomocni 
w dążeniu do celów organizacji, bądź utrudniać czy wręcz uniemożliwiać ich bieżącą 
działalność. Wynika to ze zróżnicowanych celów poszczególnych grup i tym samym 
różnych oczekiwań (zob. niżej). Przedsiębiorstwo jest więc poddawane ciągłym, ale 
zmiennym w czasie pod względem siły oddziaływaniom, których wypadkowa wskaże 
kierunek wzrostu i rozwoju lub sprowadzi je na równie pochyłą, ku upadłości. Relacje 
z interesariuszmi są więc bardzo istotne dla losów przedsiębiorstwa i dlatego J. Czu-
piał [2005, s.415] „architekturę” tych relacji, obok, wiedzy i umiejętności oraz zasobów 
strategicznych, zalicza do podstawowych kompetencji przedsiębiorstwa. W przypadku 
małych i średnich przedsiębiorstw, cierpiących na niedobory wymienionych zasobów, 
znaczenie właściwych relacji wydaję się być szczególnie ważne. Aby konstruować wła-
ściwe relacje należy w pierwszym rzędzie dokonać identyfikacji poszczególnych grup 
interesariuszy, aby poznać ich cele i oczekiwania. 

3. Rodzina wśród interesariuszy małych i średnich przedsiębiorstw

Małe i średnie przedsiębiorstwa są organizacjami gospodarczymi, które podobnie jak 
duże przedsiębiorstwa funkcjonują w turbulentnym otoczeniu i są poddane różnorod-
nym oddziaływaniom interesariuszy [Pietrasieński 2011, s. 10]. Liczba interesariuszy 
a także ich oddziaływanie, zmienia się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, czy 
branży w jakiej funkcjonuje. Pewne ich grupy dla każdej organizacji gospodarczej są 
takie same i wymieniane były wcześniej. Są to interesariusze, którzy stworzyli przed-
siębiorstwo (właściciele, dostawcy zasobów w tym kapitału), umożliwiają jego funk-
cjonowanie (pracownicy, kadra menedżerska i ciągle dostawcy) oraz ci dzięki, którym 
ta działalność ma sens, czyli klienci, o względy których, zabiegają inni dostawcy tych 
samych produktów w postaci konkurentów. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa odbywa 
się wśród lokalnej społeczności z jej władzami i organizacjami, które mogą czerpać 
korzyści z jego istnienia, określane jako grupy interesu społecznego. W małych orga-
nizacjach gospodarczych występuje rodzina właściciela, którą także należy zaliczyć do 
interesariuszy przedsiębiorstwa. Jest to nie tylko związek poprzez osobę właściciela, 
założyciela obu instytucji i należącego jednocześnie do obydwu. Rodzina spełnia de-
finicyjne warunki: ma stawkę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, jasno określone 
oczekiwania (żądania) oraz możliwość zaspokajania swoich żądań. Na uwagę zasługuje 
stawka i jej wielkość. Może ona mieć wymiar zainwestowanego kapitału i osiąganych 
dochodów (strat), ale także może być bardzo wysoka. Występuje wtedy, kiedy przedsię-
biorstwo funkcjonuje w najprostszej formie organizacyjno – prawnej, czyli działalno-
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ści gospodarczej rejestrowanej w urzędzie gminy. Możliwe dwie formy: indywidualna 
działalność gospodarcza i spółka cywilna zobowiązują właścicieli podmiotów gospo-
darczych do nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania firmy wobec wierzy-
cieli, także prywatnym majątkiem. Oznacza to wielkie ryzyko właściciela i wprowadza 
zagrożenia dla egzystencji jego rodziny. Tym samym stawka właściciela i jego rodziny 
jest bardzo wysoka, zwykle najwyższa wśród innych grup. To powoduje, że rodzina jest 
bardzo zainteresowana losami przedsiębiorstwa i ma podstawy do udziału w ważnych, 
obarczonych dużym ryzykiem, decyzjach, stając się z jednym z ważniejszych interesa-
riuszy. 

Poza tym, to rodzina wspiera finansowo właściciela, kiedy zawodzą inne źródła 
a jest to codzienność w początkowym okresie funkcjonowania. To pożyczki, które nie 
są formalnie rejestrowane i wiedzą o nich tylko zainteresowani. Także w okresie startu, 
członkowie rodziny wspierają działania właściciela, gdyż niedobory kadrowe są wtedy 
wyraźne. Praca członków rodziny, niezależnie od formy: 

świadczenia pracy i status pracownika,
wspieranie formalne przez członka najbliższej rodziny w firmach osób fizycznych,
pomocy nieformalnej,
może oznaczać ich zgodę na opóźnianie terminu czy obniżanie wysokości wyna-

grodzeń. Może to być pomoc bezpłatna, co nie jest możliwe w przypadku „obcych” 
pracowników. 

Dochodzi jeszcze kwestia zaufania, bardzo ważna w okresie chaosu organizacyjne-
go, gdy właściciel przytłoczony obowiązkami, nie jest w stanie zapanować nad cało-
ścią problemów. E. Sheedy [1993, ss. 120 – 121] wskazuje jeszcze inne korzyści z pracy 
członka rodziny:

znają się na tyle dobrze, aby mówić prosto w oczy, nawet bolesne prawdy,
właściciel ma z kim dzielić się swoimi wątpliwościami.
Oczekiwania rodziny zestawiono (tab. 1) z oczekiwaniami innych interesariuszy, aby 

z jednej strony pokazać wspomnianą wcześniej różnorodność celów poszczególnych 
grup, z drugiej wyróżnić na tle innych. Różnorodność oczekiwań grup przekłada się na 
zróżnicowane oddziaływania jakim poddawane będzie przedsiębiorstwo. Niestety czę-
sto oznacza to konflikt interesów [zob. Gołębiowski 2001, ss. 107 – 108] i to w wymia-
rze gry o sumie zerowej, czyli korzyść jednej strony oznacza stratę tej samej wielkości 
drugiej. Ma to miejsce w przypadku interesariuszy kontraktowych. Zwiększony przy-
chód dostawcy (wzrost ceny) to wzrost kosztów odbiorcy (przedsiębiorstwa), tak jak 
w układzie pracownicy – przedsiębiorstwo w przypadku wynagrodzeń. W odniesieniu 
do członków rodziny, wynagrodzenie wprawdzie podwyższa koszty firmy, obniżając 
dochody firmy, ale podnosi dochody rodziny, w których partycypuje również właści-
ciel. Jest to jeden z przykładów specyfiki interesariusza, jakim jest rodzina. 

Należy również zauważyć, że rodzina jest podmiotem z innego obszaru; ze sfery 
społecznej. To instytucja społeczna, powstała na bazie związku małżeńskiego z celem 
prokreacji, prowadzenia wspólnego gospodarstwa, wspierania się w działaniach, po 
organizowanie życia członków rodziny oraz zaspokajania swoich potrzeb emocjonal-
nych [zob. Sułkowski, Marjański, 2005, s. 13]. Są to cele zupełnie inne niż gospodar-
cze - główne cele przedsiębiorstwa. Realizowanie celów w rodzinie może odbywać się 

–
–
–

–
–
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na drodze osiągania celów firmowych. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa to dochody 
rodziny w postaci wynagrodzenia właściciela, które mogą być powiększone o pensje 
pracujących tu innych członków. To zwykle główne a nawet jedyne źródło utrzymania 
rodziny. Wypracowane zyski to dywidenda, która nie tylko wspomaga prowadzenie 
gospodarstwa domowego, ale finansuje naukę i inne formy rozwoju oraz czas wolny. 
Rosnąca firma stwarza nowe, kierownicze stanowiska, dające możliwość obsadzenia 
ich członkami rodziny, co przekłada się na organizację ich życia i możliwość zaspa-
kajania potrzeb wyższego rzędu. Długowieczność firmy daje podobne możliwości dla 
przyszłych pokoleń. Rozwijająca się firma, sięgająca po innowacyjne rozwiązania to 
wyzwania dla pracowników, co przekłada się na uznanie w otoczeniu i wizerunek „do-
brego” pracodawcy. Pokazuje to możliwości zaspokajania oczekiwań rodziny wymie-
nionych w tabeli 1.

Tab. 1 Podstawowe cele i oczekiwania głównych interesariuszy małych i średnich 
przedsiębiorstw.
Grupy interesariuszy Główne cele i oczekiwania grupy
Właściciele przetrwanie i rozwój firmy, 

rosnący udział w rynku, najlepiej pozycja lokalnego monopoli-
sty,
dobra kondycja ekonomiczna firmy,
dysponowanie niezbędnymi zasobami dla inwestycji,
fachowy i zaangażowany personel,
uznanie wśród pracowników i innych przedsiębiorców.
przyjazne warunków dla prowadzenia biznesu, 

–
–

–
–
–
–
–

Kadra menedżerska kreowanie rzeczywistości,
prestiż i rosnąca pozycja w przedsiębiorstwie,
rosnące uprawnienia decyzyjne i swoboda działania.

–
–
–

Pracownicy stabilizacja zatrudnienia i umowa o pracę na czas nieokreślony,
satysfakcjonujący poziom wynagrodzeń i świadczeń socjalnych,
możliwość awansu i rozwoju,
wysoki poziom zadowolenia i samorealizacji z wykonywanej pra-
cy,
partycypacja w procesach decyzyjnych,
pełna i rzetelna informacja o firmie,
„przyjazny klimat” w pracy.

–
–
–
–

–
–
–
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Klienci
rynku
B2B i B2C

Rynek B2B:
wysoka jakość produktu z konkurencyjną ceną,
terminowe i zgodne z zamówieniami (późniejszymi korektami) 
dostawy,
długi okres kredytu handlowego,
fachowy i szybki serwis,
proste i usprawniane procedury zakupu, 
dążenia do uniezależniania się od dostawcy i jego produktów.

Rynek B2C:
wysoka jakość i niska cena produktu,
oferta odpowiadająca aktualnym potrzebom i gustom,
długi okres gwarancji i sprawny serwis
szybka, fachowa i miła obsługa,
personifikacja relacji z klientem.

–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–

Dostawcy i kooperanci rosnąca skala zakupów, 
zamówienia składane z wyprzedzeniem, najlepiej oparte o wcze-
śniejszy okresowy plan zapotrzebowania,
płatność w momencie sprzedaży a nawet wpłata zaliczki wraz
z zamówieniem (kredyt odbiorcy),
krótki okresu kredytu handlowego i terminowe regulowania na-
leżności, 
wyłączność dostaw i uzależnienie nabywcy od produktu,
skłonność odbiorcy do upraszczania procedur współpracy. 

–
–

–
–
–

–
–

Konkurenci postępowanie zgodnie z prawem i fair na rynku (także na rynku 
pracy),
przejrzystość i czytelność działań konkurencji,
ograniczania ekspansji,
utrata przewagi konkurencyjnej przez rywali,
„uczciwe” działania promocyjne,
unikanie wojny cenowej,
skłonność do współpracy i do zawierania aliansów.

–

–
–
–
–
–
–

Instytucje finansowe
(banki, ubezpieczy-
ciele,
leasingodwcy)

stabilna płynność finansowa,
rosnące przychody i rentowność sprzedaży,
niski poziom ryzyka inwestycji,
maksymalizacja stopy zwrotu z inwestycji,
doświadczenie i kompetencje menedżerskie właściciela,
wiarygodna i uaktualniana informacja o firmie,
terminowe regulowanie rat (opłat, składek) kredytu (leasingu, 
polisy). 

–
–
–
–
–
–
–
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Grupy interesu spo-
łecznego
(państwo, władze 
i lokalna społeczność, 
organizacje pozarzą-
dowe (ekologiczne, 
charytatywne) 

wysokie wpływy podatkowe,
polityka zarządów zgodna z polityką gospodarczą kraju (regio-
nu),
przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm społecznych,
wspieranie (finansowanie) rozwoju oświaty, kultury, sportu i in-
frastruktury,
wpłaty na rzecz organizacji charytatywnych itp., 
ochrona środowiska naturalnego.

–
–

–
–

–
–

Rodzina właściciela wysokie dochodów z funkcjonowania firmy (wynagrodze-
nia, dywidenda),
stanowiska zarządcze dla członków rodziny,
rozwój i długowieczność firmy dla zapewnienia potomstwu 
wolności i niezależności,
postrzeganie firmy jako: potrzebnej i nowoczesnej, oddanej 
klientowi 
i dobry pracodawca, 
szacunek i uznanie wśród znajomych i w lokalnej społecz-
ności.

–

–
–

–

–
–

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Adamczyk 2009, s. 51], [Stankiewicz 2002, s. 42], 
[Gołębiowski 2001, ss. 106 – 107], [Sułkowski, Marjański 2009, s. 29]. 

Firma jest zwykle w centrum życia rodzinnego. Ciągłe rozmowy o firmie, wyrze-
czenia dla firmy i nadzieje pokładane w perspektywach jej rozwoju, to zdaniem K. Safi-
na [s. 427] rodzaj fetyszu firmy. Rozwój firmy może być wspólnym, jednoczącym celem 
wszystkich jej członków, który jest swego rodzaju dodatkowym spoiwem [Sułkowski, 
Marjański, 2005, s.29]. Daje także możliwość sprawdzenia wspólnego działania, jego 
skuteczności i sprawności. 

Zarysowane znaczenie przedsiębiorstw w życiu rodziny nie tylko uzasadnia trakto-
wanie jej jako interesariusza, ale wskazuje, na jego aktywność i ważne miejsce w samej 
organizacji. To grupa, która jest bardzo zainteresowana osiąganiem sukcesów i dla któ-
rej odpowiednie jest określenie Obłója - strategiczni kibice. Szczególne miejsce rodziny 
w działalności przedsiębiorstwa wyłoniło kategorię firm rodzinnych. Wielość publika-
cji o tym typie przedsiębiorstw pokazuje, ze są to interesujące dla badaczy przedsiębior-
stwa. Nie powstała niestety jednoznaczna definicja firm rodzinnych z uwagi na wielość 
wyróżników i ich wag, które zmieniają się w zależności od uwarunkowań kulturowych 
i tradycji (model japoński i model chiński) [zob. Laszczak, 2004, ss. 27 28] pokolenio-
wości właścicieli i samej wielkości tych firm. Występują definicje szerokie i wąskie [zob. 
Safin 2007, ss. 17 – 37; Sułkowski, Marjański 2005, ss. 13 – 16]. Autorzy dla potrzeb 
prowadzonych badań, uwzględniając fakt zarządzania firm polskich ciągle przez ich 
założycieli, stawiają warunek w postaci „skupiania własności i zarządzania firmą w rę-
kach wyłącznie jednej rodziny” dopuszczając jednocześnie spółki, gdzie wspólnicy są 
rodzeństwem (także rodzice – dzieci). 

Prezentowane szczególne zaangażowanie i stosunek rodziny do firmy w postaci:
lojalności i zaufania,–
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utożsamiania się z celami firmy,
wyrzeczeń i zobowiązań,
perspektywicznego myślenia przewyższającego doraźne korzyści,
stabilizacji i ciągłości, 
łączenia tradycji z nowoczesnością,

są zdaniem B. Piaseckiego [2002, s. 62] filarami przewag konkurencyjnych przedsię-
biorstw rodzinnych. 

Jednak ten szczególny splot obu instytucji (firmy i rodziny) określany przez badaczy 
jako funkcjonowanie dwóch podsystemów, w systemie firma rodzinna [ Jaffe 1990, ss. 
27-36], nakazuje właścicielom realizować cele gospodarcze uwzględniając zawsze ocze-
kiwania rodziny. Należy oczywiście pamiętać o wyważonych oczekiwaniach, bo zdarza 
się, że rodzina domaga się od właścicieli konsumpcji zysków firmy na maksymalnym po-
ziomie, co uniemożliwia podejmowanie inwestycji i tym samym blokuje rozwój firmy.

3. Wyniki badań

Miejsce rodziny w życiu firmy, jej oddziaływanie, było przedmiotem badań empirycz-
nych przeprowadzonych metodą panelową4 w 2001 i 2007 r. na próbie 45 małych i śred-
nich przedsiębiorstw województwa dolnośląskiego. Trzeci etap badań jest planowany 
na 2013 r.

Celem badań była identyfikacja interesariuszy (w tym rodziny właściciela) i ich od-
działywań na małe i średnie przedsiębiorstwa.

Badania przeprowadzono w formie wywiadu skategoryzowanego, posługując się 
kwestionariuszem pytań skierowanym do właścicieli firm. Korzystano przy tym z udo-
stępnionej dokumentacji, obrazującej zmieniającą się kondycję ekonomiczną badanych 
przedsiębiorstw. Rejestrowano istotne dla podjętej problematyki informacje, z 10-let-
niego okresu funkcjonowania firm tj. w latach 1998-2007. W kilku przypadkach odbyły 
się wywiady z przedstawicielami interesariuszy, których rola w sukcesie, bądź porażce, 
badanych jednostek wydawała się być szczególnie istotna. Badane firmy uruchamiane 
były w różnych okresach, co pokazuje tab. nr 2. 

Tab. 2 Okres uruchamiania badanych przedsiębiorstw

Rok po-
wołania

do 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

Firmy [%] 13,3 2,2 6,7 11,1 8,9 13,3 15,6 8,9 6,7 6,7 0 2,2 0 6,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych.

4 Metoda panelowa polega na tym, że poszczególne obiekty poddaje się badaniom dwu-
krotnie lub więcej razy w pewnych odstępach czasowych. Metoda ta pozwala uchwycić na-
stępowanie zmian w badanych przedsiębiorstwach zachodzących w czasie, w celu określenia 
dynamiki tych zmian lub stałości badanych cech, a także wyjaśnienie przyczyn zmienności oraz 
prawidłowości. Warunkiem jest niezmienność składu panela [zob. Krzykała 1998, s. 71].

–
–
–
–
–
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Najwięcej badanych firm, bo 15,6%, powstało w 1994 r. Średni wiek przedsiębior-
stwa był wysoki i w 2001 r. wynosił 8 lat. Aż 95,6% była kierowana przez właścicieli 
[zob. Brzeziński 2008, ss. 155 – 160]:

mężczyzn - 86,8%,
z wyższym wykształceniem (gł. technicznym) – 55,6%, 
zatrudnionych wcześniej w przedsiębiorstwach państwowych – 40%,
silnie związanych z firmą (nie potrafiliby żyć bez firmy) – 46,7%,
W momencie startu prawie co trzecia firma (28,9%) nikogo nie zatrudniała a właści-

ciele w początkowym okresie wspierani byli przez członków rodziny. 
Wielu przedsiębiorców startowało ze znikomymi zasobami finansowymi (77,8%) 

a co piaty (22,2%) przyznał, ze korzystał wtedy z pomocy rodziny (pożyczki). 
Formy organizacyjno-prawne badanych firm w momencie uruchamiania a także 

w 2007 r. zestawiono w tab. 3.
Dominują, tak jak w całym sektorze MŚP, firmy z indywidualną działalnością go-

spodarczą (33,3%), ale co czwarta firma jest spółką z o.o. (26,7%). 

Tab. 3. Forma organizacyjno-prawna badanych firm w momencie ich startu i w 2007 r.

Forma organizacyjno-prawna Start firmy 
[%]

2007 r.
[%]

Osoba fizyczna prowadząca dział. gospodarczą 33,3 33,3
Spółka cywilna 28,9 15,5
Spółka jawna 2,2 13,4
Spółka z o.o. 26,7 26,7
Spółka akcyjna 6,7 8,9
Spółdzielnia 2,2 2,2
Razem 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych. 

Na podstawie przyjętej wcześniej definicji określono liczbę firm rodzinnych. Nie 
pytano o to samych ankietowanych, ponieważ badania pokazują, że właściciele nie 
chcą, aby ich firmy były określane jako rodzinne5. W pierwszym etapie (2001) firm 
rodzinnych było 60% badanych, złożonych z firm osób fizycznych (indywidualnych) 
– 33,3% i spółek 26,7% całości

Badania z 2007 r. pokazały, że 15,6% przedsiębiorstw zbankrutowało. Jedno wzro-
sło do dużego przedsiębiorstw6. Zmiany nastąpiły także wśród firm rodzinnych. Ich 
udział w poszczególnych grupach przedsiębiorstw w 2001 i 2007 r. przedstawia tabela 
nr 4.

Firmy rodzinne stanowią niezmiennie ľ mikro firm i Ľ firm średnich. Wśród firm 
małych, w okresie badawczym, wzrósł udział firm rodzinnych o 6%. W całej próbce 

5 Według badań przeprowadzonych przez K. Safina, odsetek takich firm w Polsce jest na poziomie 
90%, choć sami przedsiębiorcy tylko w 41% przypadków uważają swoje firmy za rodzinne. [Marjański 
2007, s. 230]. Takie firmy są kojarzone z przedsięwzięciami „garażowymi” i stąd to niechęć

6 Duże przedsiębiorstwa to takie, gdzie średnioroczne zatrudnienie jest większe niż 249 osób, rocz-
ne przychody netto powyżej 50mln Euro, suma bilansowa aktywów przekracza 43mln Euro [zob. Ustawa 
z dnia 02.07.2004, art. 106].

–
–
–
–
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rośnie udział firm rodzinnych także o 6%, co może oznaczać, że bankructwa objęły 
w mniejszym stopniu te podmioty niż pozostałe „nierodzinne”. Wśród bankrutów, tyl-
ko 28,6% to przedsiębiorstwa rodzinne, co także może świadczyć o ich większej sile 
przetrwania. 

Tab. 4 Firmy rodzinne w poszczególnych grupach badanych przedsiębiorstw (2001 
i 2007 r.)
Grupa firm Mikro Małe Średnie

2001 2007 2001 2007 2001 2007

Udział firm rodzinnych [%}
75 75 62 68 25 25

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych. 

Zauważyć należy, że udział firm rodzinnych maleje jednak wraz ze wzrostem firm, 
od 75% w mikro firmach, do 25% w średnich przedsiębiorstwach.

Członkowie najbliższej rodziny właściciela wspierali, także nieformalnie, większość 
(58%) startów przedsięwzięć. W późniejszym etapie rozwoju firm (2001 r.) nieformal-
ne wsparcie rodziny występuje głównie w najmniejszych podmiotach i sporadycznie 
w małych firmach. W średnich przedsiębiorstwach taka pomoc nie występuje. W 2007 
r. właściciele, którzy byli wcześniej wspierani przez rodziny, nie korzystają z takiej for-
my pomocy a tam gdzie osoby te były potrzebne, nastąpiło zawarcie umów o pracę.

W 2001 r. pracujący członkowie rodziny występowali w co trzeciej firmie (31,1%). 
Wśród nich były przypadki (8,8%) „fikcyjnej” pracy (współmałżonkowie) w celach 
ubezpieczeniowych i emerytalnych. 

Ankietowani przyznali, ze krewni oczekują zatrudniania swoich dzieci w jego firmie. 
W 13,2% przypadkach zarejestrowano ich obecność wśród personelu firmy a w jednym 
przypadku jest to aż 1/3 w 20-osobowym personelu. Tu przedsiębiorca wskazywał na 
problem silnej presji ze strony krewnych. 

Dla wewnętrznych relacji w firmie, ważne są także kryteria selekcji. jakim poddawa-
ni są członkowie najbliższej rodziny, przy obejmowaniu kluczowych stanowisk. Tylko 
w jednej trzeciej firm, członkowie rodziny są poddawani takim samym kryteriom, jak 
pozostali kandydaci. Tu należy dodać, że takie sytuacje mają miejsce w spółkach. Ponad 
połowa (55,6%) i to przede wszystkim indywidualni przedsiębiorcy nie stosują takich 
kryteriów i opierają się wyłącznie na zaufaniu. Co dziesiąty (11,1%) twierdzi, że zna 
umiejętności kandydata i nie ma potrzeby stosowania procedur doboru kandydata. 

Negatywny wpływ rodziny na funkcjonowanie firm, ma zaobserwowane zjawisko 
„mieszania” się w życie firmy współmałżonków, którzy nie są związani z firmą. Były to 
decyzje i polecenia wydawane pracownikom przez osoby nieuprawnione do tego. Wi-
doczna była niechęć personelu do takich zachowań, podobnie jak wspomniane wcze-
śniej „fikcyjne” zatrudnienie. Niechęć do takich działań właścicieli, była dodatkowo 
potęgowana, przy wynagradzaniu członków rodziny, kiedy wysoka pensja nie miała 
żadnego związku z efektami pracy7. 

7 Według badań przeprowadzonych w Centralnej Polsce w1999r, aż 25% przedsiębiorców uważa, 
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Aż 76,9% założycieli uważa, że ich potomkowie powinni kierować firmą po ich 
odejściu. W przypadku spółek jest zgodność wspólników, co do tego aby wybrać naj-
lepszego kandydata, ale nie mają jednak przygotowanych planów sukcesji. W jednej fir-
mie nastąpił proces sukcesji. Własność i zarządzanie zostało przekazane synowi (jedy-
nakowi) założyciela. Przewiduje się, że kolejny etap badań w 2013 r. pokaże całą serię 
procesów sukcesji z powodu podeszłego wieku aktywności zawodowej założycieli. 

Badano również zależność dochodów rodziny właściciela od dochodów firmy. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że są one:
a. jedynym źródłem dochodów jego rodziny – 51,1% respondentów,
b. głównym źródłem dochodów – 42,2% respondentów,
c. mniejszościowym źródłem dochodów – 6,6% respondentów.

Ponieważ dla większości rodzin jest to jedyne źródło utrzymania rodziny, uzasad-
nione jest zainteresowanie członków rodziny sytuacją bieżącą i pespektywami rozwoju 
przedsiębiorstwa. Ustalono również rozmiary wpływu rodziny na decyzje zarządcze 
(tab. 5).

W 2001 r odnotowano wpływ na poziomie 26,7% (suma poz. a i b) i miał miejsce 
w mikro i małych przedsiębiorstwach. W 2007 r. wpływ rodziny maleje i występuje 
w niespełna co piątej firmie (18,2%). Oddziaływania rodziny na decyzje nie odnotowa-
no w średnich przedsiębiorstwach.

W żadnym z przedsiębiorstw nie wystąpił problem nacisków rodziny na konsump-
cję całości wypracowanych zysków. 

Tab. 5 Wpływ rodziny właściciela na decyzje zarządcze w badanych przedsiębiorstwach 
(2001 i 2007 r.)
Czy Twoja rodzina ma wpływ na podejmowane 
decyzje: 2001 2007

a. tak, ale tylko te dotyczące przyszłości firmy, 11,1 6,8
b. tak, wszelkie ważne decyzje uzgadniam z rodziną 
z uwagi na zależność dochodów rodziny od sytuacji 
finansowej firmy,

15,6 11,4

c. nie ma 73,3 81,8
Razem 100 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych.

4. Podsumowanie

Przeprowadzone badania potwierdziły wysoki udział firm rodzinnych wśród analizo-
wanych małych i średnich przedsiębiorstw. Ukazały miejsce i wpływ rodziny na bieżące 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa jak i jego przyszłość. Niekwestionowany jest wielki 
wkład w fazach startu, kiedy niedobory zasobów (ludzkich i finansowych) uniemoż-
liwiające bieżącą działalność, są uzupełniane pracą i pożyczkami członków rodziny, 
często bezinteresownie. Istotne jest tu zaufanie i lojalność, które pozwalają zapracowa-
nemu przedsiębiorcy na większą swobodę działania i ograniczenie czasu na kontrolę. 
że członkostwo w rodzinie uprawnia do wyższego wynagrodzenia [Sułkowski, Haus, Safin, 2005, ss. 
54-55].
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To zwykle jest decydujące przy zatrudnianiu członków rodziny w późniejszych fazach 
rozwoju, także na stanowiska kierownicze. Ma to także służyć, przygotowaniu potom-
ków do przejmowania firm, bo według zdecydowanej większości założycieli to dzieci 
powinny stać się ich następcami. W firmach nie przygotowano jeszcze planów sukcesji. 
W jednym przypadku odnotowano pokoleniową zmianę (syn zastępuje ojca). 

Członkowie rodziny, mimo że rzadko poddawani są procesowi selekcji, są zaan-
gażowani w sprawy firmy, choć ich wydłużony czas pracy nie dorównuje zapracowa-
nym założycielom8. Wielkim pozytywem jest także dbałość rodziny o przyszłość firmy, 
kosztem ograniczania bieżących dochodów z dywidendy. 

Występują także negatywne zjawiska, od dość powszechnego zatrudniania i wyna-
gradzania członków rodziny według innych reguł niż „obcych” pracowników.

Nieznacznie większa żywotność firm rodzinnych w porównaniu z pozostałymi 
może poniekąd świadczyć o pozytywnym wkładzie tego interesariusza. Zauważyć przy 
tym należy, że cykl życia podmiotów całej próby jest wysoki, co tłumaczy się tym że 
znalazły się tu w większości przedsiębiorstwa „starsze”, które przetrwały wcześniej fazę 
wysokiej umieralności (1-2 rok). Niezależnie od oceny wpływu rodziny, zarejestrowa-
ny został spadek oddziaływania i jego znaczenia wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa. 
Przedsiębiorcy doświadczeni wcześniejszymi negatywnymi skutkami decyzji personal-
nych (procedury selekcji, wynagradzanie) w odniesieniu do członków rodziny, zaczy-
nają stosować te same „miary”. 

 Oczekuje się, że planowany trzeci etap badań w 2013 r. potwierdzi, zaobserwowane 
tendencje i ukaże większą skalę procesów sukcesji, tak istotnych dla przyszłości przed-
siębiorstw.
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Abstract
The article is aimed at presentation to the phenomenon of corporate community involvement in small 
firms from Podlasie. First, this paper discusses the concept of corporate community involvement. Next, 
it presents scale, forms and areas of social activities of small firms. Conclusion is that trends observed 
in SME sector are observed in family business too.

Wstęp

Rozważania na temat firm rodzinnych rozpocząć należy od próby zdefiniowania tej 
kategorii podmiotów gospodarczych. Nie jest to jednak łatwe, gdyż jak stwierdza K.Sa-
fin przedsiębiorstwa rodzinne są „kategorią bardzo pojemną, w której zawierają się za-
równo przedsiębiorstwa mikro, jak i międzynarodowe koncerny, zarówno przedsiębior-
stwa o tysiącletniej tradycji, jak i założone wczoraj, zatrudniające jedynie właściciela, 
jak i kilkuset członków rodu itp.” [Safin K. 2007, s.8] A.Marjański dodaje, iż chociaż 
przedsiębiorstwa rodzinne są najstarszą formą prowadzenia biznesu, znaną we wszyst-
kich okresach historii, to nie ma do dnia dzisiejszego konsensusu, co do kryteriów ich 
wyróżniania. [Marjański a., 2007, s.59]

Przykładowo za firmę rodzinną można więc uznać podmiot gospodarczy, który 
przejdzie na własność i pod zarząd następnego pokolenia rodziny. [Koładkiewicz I. 
2007, s.43] W ramach innej definicji podkreśla się, że firma rodzinna to przedsiębior-
stwo, którego właścicielami, na drodze dziedziczenia lub wkładu kapitałowego są 
członkowie jednej rodziny. `[Stradomski M, 2010, s.44] Kolejne elementy, które znaleźć 
można w definicjach family business to: [ Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., 
2004, s.20]

zatrudnieni pracownicy – więcej niż jeden członek rodziny pracuje odpłatnie lub 
nieodpłatnie w firmie,
przebieg i rozwój kariery – w decyzjach co do wybory drogi życiowej, ważną role 
odgrywa fakt istnienia firmy,
problem dziedziczenia – stosunki rodzinne mają wpływ na przejęcie kierownictwa 
i własności przedsiębiorstwa,

–

–

–

Przedsiębiorczość i Zarządzanie
t. XII, z. 7, ss. 228–242

 



229

wpływ na zarządzanie – członkowie rodziny posiadają kluczową pozycję lub kon-
trolują zarząd firmy,
system wartości, priorytetów i celów; legenda i mit firmy – filozofia przedsiębior-
stwa powstaje na bazie wartości kultywowanych przez rodzinę, zaś historia rodziny 
jest nieodłączną częścią legendy o firmie,
dzielenie odpowiedzialności – wspólne poczucie odpowiedzialności za przyszłość 
firmy, 
istnienie tzw. sprzężenia zwrotnego- brak wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy ro-
dziną a firmą.
Niezależnie od różnic interpretacyjnych dotyczących samej istoty family business, 

panuje zgodność co do tego, iż problematyka firm rodzinnych wpisuje się w szerszy 
nurt rozważań, za jaki uznać można funkcjonowanie sektora małych i średnich przed-
siębiorstw. Aczkolwiek firmy rodzinne, to niekoniecznie firmy niewielkich rozmiarów. 
Każdy podmiot gospodarczy, niezależnie od formy prawnej, branży, w której działa, 
czy poziomu zatrudnienia, może zostać zakwalifikowany jako jednostka rodzinna, o ile 
spełnia warunki wskazane wczesniej.

Szczególnie licznie duże firmy rodzinne występują we Francji - w gronie 250 naj-
większych spółek na giełdzie w Paryżu znajduje się 57% firm uznawanych za rodzinne. 
Również na giełdzie we Frankfurcie udział takich przedsiębiorstw przekracza 50%. 
Wśród największych firm rodzinnych na świecie są między innymi Ikea, Porsche, BMW, 
Carrefour czy Michelin., a w Polsce to np. znana z wyrobów cukierniczych firma An-
drzeja Bliklego i producent popularnych lodów Koral. [Znaczenie i rola…]

 Praktyka pokazuje jednak, iż to sektor MSP stanowi bazę dla firm rodzinnych. 
Według Ł.Sułkowskiego i A.Marjańskiego jest to „naturalne i wynika z następujących 
powodów. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ponad 99% ogółu podmiotów go-
spodarczych, a początek działalności jest związany zazwyczaj z niewielkim rozmiarem 
organizacji. Wiele z tych firm, z powodu ograniczoności zasobów lub strategicznego 
wyboru, nie rozwija się w duże podmioty gospodarcze. Zdaniem E.F. Schumachera, 
niewielki rozmiar przedsiębiorstwa, to właśnie skala prowadzenia biznesu i powrót do 
rzeczywistych potrzeb człowieka. Dwie cechy: rodzinność oraz ograniczona wielkość 
podmiotu i jego zasobów, najbardziej charakterystyczne dla większości przedsiębiorstw 
rodzinnych na świecie i w Polsce, w sposób zasadniczy wpływają na sposób zarządza-
nia nimi.”[Sułkowski Ł, Marjański A. 2009, s.150] 

Zdaniem A.Marjańskiego [Marjański A. 2007, s.60] większość przedsiębiorstw 
rodzinnych w naszym kraju powstała w okresie transformacji gospodarczej w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat i są to głównie małe podmioty. Według badań PARP „Fir-
my rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania” z 2009 roku, 36 % 
wszystkich mikro, małych i średnich firm to przedsięwzięcia familijne. Przy 
tym procent ten maleje wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstw. Wśród mi-
kro podmiotów przedsiębiorstwa rodzinne stanowią 38%, wśród firm małych – 28%, 
zaś wśród jednostek średniej wielkości – 14%. [Skala i znaczenie…] Według A.Lewan-
dowskiej skojarzenie firm rodzinnych z sektorem MSP jest także uzasadnione z tego 
względu, iż większość z nich nie planuje np. wejścia na giełdę papierów wartościowych, 
zostawiając udziały w rekach rodzinnych.[Lewandowska A., 2009, s.177]
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Uznać więc można, iż sektor MSP jest dominującym środowiskiem funkcjonowa-
nia przedsiębiorstw rodzinnych. Zaś trendy charakterystyczne dla tego sektora, obser-
wowane są także wśród firm familijnych. Grupa ekspercka ds. Biznesu Rodzinnego 
powołana przez Komisję Europejską (DG Enterprise) (w skład której wchodzą przed-
stawiciele wszystkich państw członkowskich, w tym również Polski), w wydanym w li-
stopadzie 2009 roku ostatecznym raporcie podkreśla, że większość problemów firm 
rodzinnych jest tożsama z problemami MMSP.[Raport końcowy…]

Wychodząc z tego założenia za cel niniejszego opracowania przyjęto prezentację 
wyników badań dotyczących małych podmiotów gospodarczych województwa podla-
skiego w obszarze ich społecznego zaangażowania. Nie jest niestety możliwe wyodręb-
nienie z tego grona firm rodzinnych, jednakże przedstawione informacje z pewnością 
mogą stanowić asumpt do badań nad tą populacją. 

Zaangażowanie społeczne – aspekty teoretyczne

Definiując społeczne zaangażowanie należy wyjść od zdefiniowania pojęcia bardziej 
ogólnego, a mianowicie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Termin ten 
nie doczekał się jak na razie jednej, przyjętej przez wszystkich definicji, można wiec 
znaleźć różne podejścia do tej kwestii. Autorka niniejszego opracowania przyjmuje, iż 
społeczna odpowiedzialność jest to taka postawa przedsiębiorstwa, która nastawiona 
jest na dialog z otoczeniem, w celu realizacji zarówno aspiracji biznesowych samej fir-
my, jak i uzasadnionych roszczeń określonych grup interesariuszy. 

Konieczność uwzględniania w swojej działalności postulatów zgłaszanych przez in-
teresariuszy wypływa zarówno z nacisków zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Presja 
zewnętrzna płynie ze strony konkurencji, która poszukuje nowych metod walki rynko-
wej, ze strony klientów, którzy w swoich decyzjach zakupowych zaczynają preferować 
firmy odpowiedzialne oraz ze strony władz i organizacji opiniotwórczych. Z kolei na-
ciski wewnętrzne wywołują zarówno pracownicy, którzy pragną pracować w sprzyjają-
cych warunkach, jak i sami właściciele i inwestorzy, przywiązujący coraz większą wagę 
do przestrzegania w działalności gospodarczej określonych zasad etycznych. [Greszta 
M., 2001, s.11-17] 

 Mówiąc o interesariuszach przedsiębiorstwa trzeba zwrócić uwagę, iż są to podmio-
ty funkcjonujące zarówno w ranach samej firmy, jak i poza nią. Różnorodność grup in-
teresariuszy wpływa z kolei na różnorodność ich postulatów kierowanych pod adresem 
przedsiębiorstwa. Prowadzi to do konieczności ustalania w sposób indywidualny relacji 
z każdą zbiorowością. Jedną z grup interesariuszy firmy jest społeczność lokalna. 

Społeczność lokalna to zbiorowość, w obrębie której przedsiębiorstwo realizuje 
swoje cele, z której czerpie zasoby, z którą łączą go zarówno więzi tak emocjonalne, 
jak i ekonomiczne. Taka definicja podkreśla fakt, iż społeczność lokalna jest indywidu-
alnie określana przez każde przedsiębiorstwo, zależy od samej firmy, od jej podejścia 
do elementów otoczenia, z którymi się utożsamia. Nie jest natomiast tożsama z jed-
nostką podziału administracyjnego. W zależności od skali działania przedsiębiorstwa 
owa lokalność może być rozszerzana lub zawężana. Dla firmy działającej na obszarze 
osiedla, owa lokalność może być zawężona do najbliższych ulic, dla firmy globalnej, 
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lokalną społecznością staje się określony region, kraj, czy nawet kontynent. Nawet dla 
departamentów tej samej firmy „lokalność” może oznaczać co innego. Lokalność może 
być sprowadzona do miejscowości, w której ma siedzibę zarząd, zakład produkcyjny, 
lub też przykładowo do obszaru, na którym firma sprzedaje swoje produkty. [Goła-
szewska-Kaczan U., 2009, s. 92-93]

Gdy działania społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa skierowane zostają na 
społeczność lokalną, mówimy o społecznym zaangażowania. Społeczne zaangażowa-
nie jest więc to fragment działań w ramach społecznej odpowiedzialności i powinno 
być traktowane jedynie jako jeden z jej obszarów.

Prospołeczna aktywność małych podmiotów na Podlasiu – podstawowe 
informacje o badaniu

Badania dotyczące społecznego zaangażowania małych firm Podlasia przeprowadzo-
no w okresie wrzesień-listopad 2007. Badaniem objęto stosunkowo nieliczną grupę 
firm, było to bowiem 16 przedsiębiorstw. Podmioty do badania zostały jednak dobrane 
w sposób celowy. Pierwsze kryterium doboru stanowiła przynależność do Złotej Setki 
Podlasia. Podlaska Złotka Setka Przedsiębiorstw to ranking stu najlepszych firm woje-
wództwa podlaskiego według różnych kryteriów. Przedsiębiorstwa oceniane są według 
takich wskaźników jak: poziom przychodów, zatrudnienia, zysku, poziomu eksportu 
i inwestycji. Drugim kryterium doboru stał się poziom zatrudnienia – badaniami ob-
jęto firmy zatrudniające do 49 osób. Okazało się jednocześnie, iż ta grupa podmiotów, 
w ramach Złotej Setki, jest najbardziej jednorodna pod względem formy prawnej, sie-
dziby, liczby zatrudnionych. 

Celem podjętych badań była odpowiedź na pytanie, czy małe przedsiębiorstwa wo-
jewództwa podlaskiego podejmują działania prospołeczne na rzecz społeczności lokal-
nej. Wybierając do badań firmy z grona Złotej Setki, autorka wyszła z założenia, iż są 
to podmioty, które uzyskując znaczne dochody i realizując określone zyski, mają finan-
sowe możliwości na podejmowanie działań społecznie zaangażowanych. Czy jednak 
taką aktywność wykazują? Podstawowe informacje o firmach, które objęto badaniami, 
zamieszczono w tabeli 1.

Tab. 1 Podstawowe informacje o badanych firmach
Kryterium Liczba firm Procent ogółu firm
Siedziba
Białystok 12 75,00
Poza Białymstokiem 4 25,00
Zatrudnienie
1-24 osób 4 25,00
25-49 osób 12 75,00
Przychód w 2006 r.
Do 25 000 000 zł 3 18,75
(25 000 000 – 50 000 000> 4 25,00
(50 000 000 – 75 000 000> 5 31,25
(75 000 000 – 1 000 000 000> 2 12,50
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Kryterium Liczba firm Procent ogółu firm
Powyżej 1 000 000 000 zł 2 12,50
Forma prawna
Spółka jawna 5 31,25
Spółka komandytowa 1 6,25
Spółka z o.o. 7 43,75
Inna 3 18,75

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Analiza ankiet wykazała, że jedna z badanych firm nie podejmuje żadnej aktywności 
prospołecznej, jedna natomiast odmówiła odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. 
Dlatego liczba przedsiębiorstw, w stosunku do której opracowywano wyniki wynosiła 
14. 

Formy, obszary i organizacja działań społecznie odpowiedzialnych

Pierwsza grupa pytań miała na celu zdiagnozowanie form, sposobów i obszarów spo-
łecznego zaangażowania małych podlaskich firm. Okazało się, iż dziedziną, w którą 
najczęściej angażują się badane firmy, jest pomoc społeczna i usługi socjalne (Tabela 2.). 
Jest to sfera życia z którą wiążą się największe wzruszenia, emocje, często nawet poczucie 
winy. 

Kolejne miejsca zajmują: edukacja, sport i rekreacja oraz kultura. Są to z kolei obszary 
„widowiskowe”, mogące przynieść zdecydowanie więcej korzyści biznesowych, rozpropa-
gować firmę i jej produkty. Działania w tym obszarze mają często masową widownię, 
albo też pozwalają na poczucie pewnego „snobizmu”, nawet wyjątkowości. Natomiast 
mała aktywność w obszarze ochrony zdrowia może być spowodowana powszechnym 
przekonaniem o zapaści w służbie zdrowia, o tym, że akurat na tym polu potrzebne są 
gruntowne odgórne reformy, a nie „łatanie dziury cudzymi rękami”. Jest rzeczą zasta-
nawiającą, iż żadne z przedsiębiorstw nie wskazało ochrony środowiska, jako obszaru, 
w którym podejmuje zaangażowane działania. Pięć firm wspierało przy tym tylko jedną 
dziedzinę, pozostałe działały w od dwóch do pięciu obszarach.

Tab. 2 Obszary, w których podejmowane są działania społecznie zaangażowane

Obszary
Liczba firm, które 
dały określone 
wskazanie

Procent ogółu firm

Pomoc społeczna i usługi socjalne 11 78,6
Edukacja 8 57,1
Sport i rekreacja 7 50,0
Kultura 6 42,9
Ochrona zdrowia 3 21,4
Ekologia i ochrona środowiska 0 0
Inny obszar 0 0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Wśród form prowadzonych działań prospołecznych zdecydowanie przeważa po-
moc finansowa i rzeczowa (Tabela 3.). Jest to ogólna tendencja, obserwowana nie tylko 
wśród analizowanych firm. Pomoc finansowa stanowi najmniej angażującą formę po-
mocy, wymaga jedynie dysponowania określonymi wolnymi funduszami. Zwalania fir-
mę z konieczności planowania określonych akcji, kontroli ich przebiegu itp. Z drugiej 
strony jest to pomoc najbardziej pożądana przez beneficjentów, gdyż daje im najczęściej 
swobodę samodzielnego dysponowania pozyskanymi funduszami, w zależności od po-
trzeb. W przypadku małych podmiotów zasadny wydaje się jednak także wniosek, iż 
firmy te często nie wiedzą po prostu, że możliwa jest bardziej zróżnicowana aktywność 
w tym zakresie. Należy jednak zauważyć, iż analizowane przedsiębiorstwa świadczyły 
także wsparcie rzeczowe – w postaci produktów własnych i obcych oraz wspomagały 
beneficjantów udostępniając lokale, sprzęt, wspierając wiedzą, doświadczeniem. Bada-
ne firmy nie realizują działań z zakresu wolontariatu pracowniczego. 

Tab. 3 Formy działań na rzecz społeczności lokalnej

Forma działań
Liczba firm, 
które dały okre-
ślone wskazanie

Procent ogółu 
firm

Wsparcie finansowe 12 85,7
Wsparcie rzeczowe 9 64,3
Udostępnianie sprzętu, usług, lokali 2 14,3
Wsparcie wiedzą, doświadczeniem biznesowym 1 7,1
Wolontariat pracowniczy 0 0,0
Inne 0 0,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W ramach działań na rzecz społeczności lokalnych badane firmy zdecydowanie pre-
ferują inicjatywy samodzielne. Mniej popularne są wspólne projekty z organizacjami 
pozarządowymi i z władzami lokalnymi. Tylko trzy z badanych firm współpracowały 
w ramach działań społecznych z innymi podmiotami komercyjnymi. 

Kto jest odbiorcą prospołecznych działań analizowanych firm? Okazuje się, że są 
to przede wszystkim organizacje społeczne i instytucje publiczne (Tabela 4.) Skierowa-
nie pomocy w tę stronę może być związane z przekonaniem, iż organizacje społeczne 
i instytucje publiczne powinny być najlepiej zorientowane w potrzebach społeczności 
lokalnych i w najlepszy sposób mogą wykorzystać przekazaną pomoc. Podejdą do roz-
wiązania problemu w najbardziej profesjonalny sposób, a tym samym przeznaczone na 
pomoc środki nie będą zmarnowane. Jednocześnie ten kierunek działań, wydaje się być 
najbezpieczniejszy z punktu widzenia formalnego, a także wymaga najmniej własnego 
zaangażowania. Dodatkowo, współpraca z określoną organizacją może przynieść fir-
mie większe profity biznesowe, poprzez np. wspólną promocję.[Gołaszewska-Kaczan 
2009, s. 179] 

Wydaje się z kolei, iż indywidualnym beneficjentom łatwiej jest uzyskać pomoc od 
firmy małej niż od dużego przedsiębiorstwa. Mniej rozbudowana struktura organiza-
cyjna, i co za tym idzie decyzyjna, a także władza skupiona bardzo często w rękach je-
dynie właściciela, pozwala na łatwiejsze dotarcie do głównego decydenta i przedstawie-
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nie swoich próśb. W podmiotach dużych najczęściej samo uruchomienie odpowiedniej 
procedury zabiera wiele czasu, co zniechęca osoby indywidualne od starania się o taką 
pomoc. 

Tab. 4 Odbiorcy działań społecznych firm

Firma swoje działania ukierunkowuje na:
Liczba firm, 
które dały okre-
ślone wskazanie

Procent ogółu 
firm

Organizacje społeczne 11 78,6
Instytucje publiczne 10 71,4
Osoby indywidualne z otoczenia firmy 4 28,6
Całą społeczność lokalną 4 28,6
Pracowników i ich rodziny 3 21,4
Klientów, dostawców 1 7,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Szacunkowa wartości działań prospołecznych w badanych firmach jest różna, jed-
nakże w większości przypadków nie przekracza 1% rocznego przychodu.(tab.5) Jedna 
z badanych firm zadeklarowała wartość działań przekraczającą nawet 5% przychodu. 
Zwrócić należy uwagę na fakt, iż jak wspomniano wcześniej analizowane firmy zali-
czone zostały do Złotej Setki miedzy innymi ze względu na poziom dochodów, stąd 
sądzić należy, że szacunkowa wartość działań tych firm na rzecz społeczności lokalnej 
jest znaczna. 

Tab. 5 Szacunkowa wartość działań na rzecz społeczności lokalnej w roku 2006

Udział w rocznym przychodzie
Liczba firm, któ-
re dały określo-
ne wskazanie

Procent ogółu firm

Poniżej 1% 10 71,4
Od 1% do 3% 3 21,4
Od 3% do 5% 0 0,0
Powyżej 5% 1 7,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Druga grupa pytań miała za zadanie naświetlić sytuację w zakresie organizacji dzia-
łań prospołecznych w badanych podmiotach. Analiza uzyskanych odpowiedzi wyka-
zała, iż inicjatorami działań prospołecznych są przede wszystkim przedstawiciele naj-
wyższego kierownictwa, a więc właściciele lub członkowie zarządu. Ważna okazuje się 
także inicjatywa samych beneficjentów, skoro ponad połowa badanych firm na takie 
prośby odpowiada. Żadna z firm nie wskazała pracowników jako inicjatorów działań 
prospołecznych. Można domniemywać, iż jest to związane między innymi z obawą, 
iż zaangażowanie finansowe firmy na zewnątrz może być powiązane z ewentualnym 
pogorszeniem sytuacji wewnętrznej w firmie, na przykład z brakiem podwyżek. Do-
datkowo, z racji małych rozmiarów badanych przedsiębiorstw, może wystąpić myślenie 
–„ to ich – właścicieli - pieniądze, niech sami decydują na co je wydadzą”. I w końcu 
możliwe są sytuacje, iż pracownicy nie widzą problemów społecznych, w których roz-
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wiązanie mogłaby się włączyć firma, nie wiedzą, że z taką inicjatywą mogą wystąpić, 
albo z góry zakładają, że ich propozycje zostaną odrzucone. 

Tab. 6 Inicjatorzy działań na rzecz społeczności lokalnej

Inicjatorzy
Liczba firm, które 
dały określone wska-
zanie

Procent ogó-
łu firm

Beneficjenci 8 57,1
Kierownictwo najwyższego szczebla (zarząd, pre-
zes, dyrektor, właściciel) 12 85,7

Pracownicy 0 0,0
Inne podmioty 0 0,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Analiza uprawnień decyzyjnych w zakresie skali, formy i obszaru społecznego zaan-
gażowania wykazała, iż również jedynie kierownictwo najwyższego szczebla podejmuje 
takie decyzje. Uprawnienie to nie zostało delegowane na żadne inne podmioty w firmie 
(np. Dział Marketingowy czy Finansowy). Z kolei za planowanie, realizacje i kontrolę 
takich działań w większości firm odpowiadają już pracownicy niższych szczebli, przy 
czym w żadnej z badanych firm nie istnieje specjalnie stworzona w tym celu komórka. 
Oczywiście jest to zrozumiałe ze względu na wielkość zatrudnienia w tych podmiotach, 
oraz w większości przypadków, raczej okazjonalny, charakter ich zaangażowania. W ana-
lizowanych firmach zadania z zakresu inicjatyw prospołecznych zostały włączone w poło-
wie przedsiębiorstw w zakres obowiązków pracowników Działu Marketingu, w jednym 
podmiocie – Działu Marketingu i Działu Spraw Pracowniczych. W pięciu firmach te 
obowiązki przejęło na siebie kierownictwo najwyższego szczebla. Przypisanie na stałe 
zadań z zakresu społecznego zaangażowania do jednej komórki należy ocenić pozytyw-
nie, wierząc, że w takim wypadku każda kolejna aktywność na tym polu jest bardziej 
przemyślana, lepiej zorganizowana, bowiem realizujący ją pracownicy nabierają wpra-
wy i doświadczenia.

Przesłanki, korzyści i przeszkody w podejmowaniu inicjatyw prospołecznych

Ostatnia grupa pytań miała na celu rozpoznanie pobudek działania firm na rzecz spo-
łeczności lokalnych oraz oceny przez nie tej aktywności. Okazało się, iż podstawową 
przyczyną aktywności prospołecznej małych przedsiębiorstw jest potrzeba serca oraz 
poczucie obywatelskiego obowiązku. Te przesłanki wskazały prawie wszystkie pod-
mioty. Były to dla większości firm najważniejsze pobudki, co świadczy o wyraźnie al-
truistycznym podejściu do działań prospołecznych. Wydaje się, iż dla przedstawicieli 
małych firm udzielenie określonego wsparcia jest zdeterminowane przede wszystkim 
chęcią niesienia pomocy i ludzkim odruchem. Człowiek jest na pierwszym miejscu, 
ewentualne motywy biznesowe nie są priorytetem. Wobec ogólnie panującej, negatyw-
nej opinii o kondycji etycznej biznesu, podejście badanych firm należy uznać za bardzo 
pozytywne. [Gołaszewska-Kaczan U., 2009, s.]
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Wśród wymienianych pobudek pojawiły się oczywiście także przesłanki bizneso-
we. Ważna okazała się możliwość budowania wizerunku firmy odpowiedzialnej oraz 
poprawa kontaktów ze społecznością lokalną. Zwrócić należy także uwagę na fakt, iż 
istotny okazał się również przykład innych firm. Z kolei tylko połowa przedsiębiorstw 
jest przekonana, iż społeczne zaangażowanie to długoterminowa inwestycja, która 
zwróci się w przyszłości. 

Tab. 7 Przyczyny angażowania się w problemy społeczności lokalnej 

Przyczyny angażowania się w problemy 
społeczności lokalnej

Liczba firm, 
które wska-
zały daną 
przyczynę

Procent 
ogółu 
firm

Średnia ważność 
danej przyczyny 
w skali 0-10 w opi-
nii badanych 
firm

Z potrzeby serca 13 92,9 8,50
Poczucie obywatelskiego obowiązku 13 92,9 8,43
Budowanie wizerunku firmy, marki 12 85,7 6,29
Lepsze relacje ze społecznością lokalną 10 71,4 5,00
Bo inne firmy też to robią 10 71,4 3,71
Lepsze relacje z władzami 10 71,4 4,64
Nacisk ze strony pracowników 8 57,1 2,71
Nacisk ze strony opinii publicznej 8 57,1 3,00
Bo to się opłaca długofalowo 7 50,0 2,64
Inne 2 14,3 1,43

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W zdecydowanej większości analizowane firmy nie łączą społecznego zaangażowa-
nia z przyjętą strategią firmy. Uznać należy, iż wobec tego są to najczęściej działania 
podejmowane pod wpływem impulsu, będące odzewem na pojawiająca się prośbę, czy 
zaistniałą tragedię. Z tym może jednak wiązać się brak głębszego przemyślenia działań, 
form i sposobów pomocy, a w konsekwencji także brak rozpoznania, co do rezultatów 
udzielonej pomocy. Oczywiście takie podejście łączyć można ze specyfiką działania 
małej firmy, często intuicyjnego, polegającego na prostym dostosowywaniu się do za-
chodzących zmian, a nie na głębokim przemyśleniu działań. Stąd również aktywność 
prospołeczna jest szybką reakcją na jakiś problem.

Tab. 8 Opinie dotyczące powiązania działań na rzecz społeczności lokalnej ze strategią 
firmy

Podejmowane działania są:
Liczba firm, które 
dały określone 
wskazanie

Procent ogółu 
firm

Dodatkową działalnością nie wpisaną w strategię 
firmy 10 71,0

Częścią ogólnej strategii firmy 4 28,6
Częścią działań marketingowych 3 21,4
Elementem innych działań firmy 0 0,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Ważne wydało się także skonfrontowanie deklarowanych przesłanek podejmowa-
nia działalności prospołecznej z odnoszonymi z niej korzyściami. Należy na początku 
zauważyć, że chociaż 14 firm zadeklarowało podejmowanie działań społecznie zaan-
gażowanych, to dwie z nich stwierdziło, iż nie dostrzegają korzyści związanych z tą 
aktywnością. Wśród korzyści, które mogły przedsiębiorstwa wskazać były zarówno te 
odnoszące się do samej organizacji, jak i do całej społeczności lokalnej. Badani mieli 
też możliwość wskazania innych, dodatkowych profitów. Dziwi więc taka odpowiedź. 
Wnioskować należy, iż firmy nie monitorują po prostu efektów swoich działań, nie wie-
dzą do końca, jak ofiarowana przez nich pomoc została spożytkowana. Takie podejście 
ocenić należy negatywnie. Z jednej strony bowiem takie niedostrzeganie korzyści znie-
chęca do społecznego zaangażowania samo kierownictwo – bo to się nie opłaca, brak 
nawet wewnętrznej satysfakcji, z drugiej zaś stront - taka aktywność jest negatywnie 
odbierana przez pracowników, jako marnowanie środków, które nikomu nic nie daje. 
Można mieć jedynie nadzieję, że takie odpowiedzi wynikają po prostu z braku głębsze-
go zastanowienia nad rzeczywistymi rezultatami podejmowanej aktywności. 

Pozostałe przedsiębiorstwa zwróciły uwagę zarówno na korzyści biznesowe, jak 
i korzyści ogólnospołeczne. Wśród tych pierwszych, najważniejsze okazało się wzmoc-
nienie wizerunku na zewnątrz, w otoczeniu oraz wizerunku wewnętrznego, wśród pra-
cowników. Ta grupa przedsiębiorstw dostrzegła, iż ich działania prowadzą do czegoś 
społecznie użytecznego – rozwiązują lub zmniejszają ważne problemy społeczne, udo-
skonalają otoczenie, w którym firmy funkcjonują, polepszają warunki życia miejscowej 
ludności. 

W ankiecie jedna z firm dodała również korzyść bardziej szczegółową – podniesie-
nie wiedzy uczniów na tematy techniczne do poziomu, którego nie zapewnia szkoła. 
Korzyść tę dostrzegło przedsiębiorstwo w wyniku własnych działań w obszarze edukacji. 
Można jednak zakwalifikować tę odpowiedź do, wspomnianej wcześniej, korzyści bar-
dziej ogólnej – ulepszanie otoczenia, w którym firma funkcjonuje. Dzięki swojej aktyw-
ności przedsiębiorstwo podnosi bowiem poziom wykształcenia lokalnych zasobów pra-
cy i samo w konsekwencji z tego korzysta.[Gołaszewska-Kaczan U., 2009, s. 181]

Tab. 9 Korzyści płynące ze społecznego zaangażowania

Korzyści

Liczba firm, 
które wska-
zały daną 
korzyść

Procent 
ogółu firm

Średnia waż-
ność danej ko-
rzyści w skali 
0-10 w opinii 
badanych firm

Brak korzyści 2 14,3 -
Wzmocnienie wizerunku przedsiębiorstwa 
na zewnątrz 10 71,4 7,87

Zmniejszenie ważnego problemu społecz-
nego w otoczeniu firmy 9 64,3 6,58

Udoskonalenie otoczenia, w którym firma 
działa 8 57,1 5,47

Wzmocnienie wizerunku firmy wewnątrz jej 
struktur 7 50,0 5,09
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Korzyści

Liczba firm, 
które wska-
zały daną 
korzyść

Procent 
ogółu firm

Średnia waż-
ność danej ko-
rzyści w skali 
0-10 w opinii 
badanych firm

Dobre relacje z okolicznymi mieszkańcami 7 50,0 5,56
Wzrost motywacji i identyfikacji pracowni-
ków z firmą 5 35,7 3,70

Rozwój osobisty i zawodowy pracowników 5 35,7 3,52
Wpływ na sektor publiczny i grupy opinio-
twórcze 5 35,7 2,97

Inne 1 7,1 0,83

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W ankiecie znalazło się także pytanie o trudności, na jakie napotykają firmy w podej-
mowaniu działań na rzecz społeczności lokalnej. Znamienny okazał się fakt, iż większość 
badanych firm, takich trudności nie dostrzega. Natomiast te, które bariery dostrzegły, 
wskazały przede wszystkim koszty tej aktywności. Wnioskować więc należy, iż te podmio-
ty nie traktują społecznego zaangażowania w kategorii inwestycji, która może przynieść 
określone dochody, lecz jako dodatkowe wydatki, które się raczej nie zwrócą. Wśród ba-
rier ważne miejsce zajęły również te związane z nastawieniem do działalności prospołecz-
nej – z obojętną lub nawet negatywną postawą zarządu oraz pracowników. Taka postawa 
ostatniej z wymienionych grup koresponduje ze wskazanym wcześniej faktem braku ini-
cjatywy w zakresie podejmowania działań prospołecznych ze strony samych pracow-
ników i wnioskiem, iż taka aktywność może być odbierana przez pracowników jako 
zagrożenie dla ich osobistych interesów. Wśród innych barier wymieniono z kolei nie-
motywujące przepisy prawne. Zarówno bowiem poziom możliwych do uzyskania ulg 
podatkowych, jak i konieczność odprowadzania w określonych przypadkach VAT-u, 
nie stanowią zachęty dla przedsiębiorców.

Tab. 10 Trudności dotyczące zaangażowania się w działalność społeczną 

Trudności

Liczba firm, 
które wska-
zały daną 
trudność

Procent 
ogółu 
firm

Średnia ważność 
danej trudności 
(w skali 0-10)
w opinii bada-
nych firm

Brak trudności 9 64,3
Związane z kosztami 5 35,7 10,00
Związane z koordynacją 4 28,6 6,86
Związane z bierną postawą otoczenia 4 28,6 6,57
Związane z przekonaniem zarządu 4 28,6 5,43
Związane z negatywnym odbiorem przez 
pracowników 4 28,6 5,71

Związane z brakiem zaangażowania się pra-
cowników 4 28,6 5,71

Inne 2 14,3 3,43

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Chcąc stworzyć katalog zaleceń pod adresem określonych instytucji w zakresie popu-
laryzacji społecznego zaangażowania wśród podmiotów gospodarczych, zapytano firmy 
o to, co może je zachęcić do większego zaangażowania się w sprawy społeczności lokal-
nych. Przedsiębiorstwa wskazały na prawidłowo prowadzoną w tym zakresie politykę 
rządu i władz lokalnych. Zdaniem badanych firm zdecydowanie mniejsze znaczenie ma 
w tym zakresie ma aktywność samej społeczności lokalnej, jak i organizacji pozarządo-
wych, które przecież są w dużej mierze odbiorcami pomocy płynącej ze strony przed-
siębiorstw. Jak widać, zdaniem ankietowanych potrzebne bardziej są raczej rozwiązania 
systemowe, odgórne, niż oddolne inicjatywy samych beneficjentów. 

Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż dla badanych firm, stosunkowo mało waż-
nym czynnikiem okazała się postawa konsumentów. W krajach o rozwiniętej gospodar-
ce rynkowej i wysokim poziomie świadomości etycznej konsumentów, to właśnie kon-
sumenci odgrywają bardzo ważną rolę w kreowaniu prospołecznych zachowań firm. 
Liczy się ich głos i możliwość realnego wpływu na kondycję firmy, poprzez świadome 
decyzje zakupowe. W Polsce proetyczne wybory konsumpcyjne z pewnością dopiero 
zaczynają być propagowane, a co za tym idzie ich rzeczywisty wpływ na zachowania 
przedsiębiorstw jest znikomy. 

Tab. 11 Opnie dotyczące sposobów zachęcenia firm do większego zaangażowania 
w działalność prospołeczną

Działanie

Liczba 
firm, które 
wskazały 
daną za-
chętę

Procent 
ogółu firm

Średnia 
ważność da-
nej zachęty 
w skali 0-10 
w opinii 
badanych 
firm

Nic 0 0,0 0,00
Trudno powiedzieć 1 6,7 0,00
Polityka rządu 13 86,7 8,82
Polityka gmin, powiatów, samorządów regional-
nych 12 80,0 8,22

Społeczności lokalne 8 53,3 4,77
Organizacje pozarządowe, organizacje non-profit 8 53,3 4,28
Konsumenci poprzez kupowanie produktów 
firm angażujących się w działania związane z od-
powiedzialnością społeczną

5 33,3 2,62

Coś innego 1 6,7 0,72

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Podsumowanie

Podsumowując wyniki przedstawionych badań można stwierdzić, iż małe firmy nale-
żące do Złotej Setki Podlasia wykazują przejawy społecznego zaangażowania. Ich pro-
społeczna aktywność jest wynikiem przede wszystkim podejścia altruistycznego, wiąże 
się z chęcią pomocy potrzebującym. Zauważalne są jednak także pobudki biznesowe, 

Zaangażowanie społeczne małych firm województwa podlaskiego



240

czego nie należy oceniać negatywnie. Możliwość połączenia sfery biznesowej i ducho-
wej prowadzić może bowiem do podwyższenia poziomu społecznego zaangażowania. 
Analizując formy i sposoby prospołecznej aktywności zauważyć trzeba wykorzystywa-
nie przede wszystkim form najprostszych i wymagających najmniejszego zaangażowa-
nia od samych firm. Biorąc jednak pod uwagę rozmiary tych przedsiębiorstw, brak 
specjalnych komórek zajmujących się działaniami z tego zakresu, nie należy się dziwić 
takiej sytuacji. 

Z pewnością w praktyce można byłoby wiele zarzucić tym działaniom (akcyjność, 
brak planowania, brak koordynacji z innymi działaniami firmy), jednak najważniejsza 
wydaje się sama chęć włączania się w inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.

Czy wyniki przedstawionych badań można odnieść do firm rodzinnych? Wydaje się, 
że tak, i to nie tylko z powodu wskazanego wcześniej łączenia firm rodzinnych z sekto-
rem małych i średnich przedsiębiorstw. 

W literaturze podkreśla się bowiem zarówno lokalność działania przedsiębiorstw 
rodzinnych, jak i ich zaangażowanie w sprawy lokalne. K.Safin stwierdza, iż cechą 
firm rodzinnych jest często lokalna przestrzeń działania. Podmioty takie, zwłaszcza 
w początkowej fazie rozwoju operują na rynku stosunkowo bliskim ekonomicznie 
i psychologicznie. Wynika to z chęci (poczucie większego bezpieczeństwa), możliwości 
(rozmiary przedsiębiorstwa i rynku) a często także z konieczności bliskich kontaktów 
z tymi siłami zewnętrznymi, od których zależy sukces przedsiębiorstwa. [Safin K., 2007, 
s.286] Autor dodaje, iż podstawą wyborów strategicznych przedsiębiorstw rodzinnych 
jest selekcja pozytywna (często traktowana jako naturalna) polegająca na wyławianiu 
koncepcji umożliwiających symbiozę (integrację) rodziny oraz jej działań ze społecz-
nością i rynkiem na poziomie lokalnym. [Safin K., 2007, s.276] Zdaniem M.Stradom-
skiego w przedsiębiorstwie rodzinnych silne poczucie społecznej odpowiedzialności 
wpływa na definiowanie celów gospodarowania przez ten podmiot. [Stradomski M., 
2010, s.73]

Inni autorzy stwierdzają z kolei, iż właściciele firm rodzinnych, ze względu na wy-
różniający ich szacunek dla tradycji, a także kultywowane przez pokolenia wartości ro-
dzinne, zabieganie o dobre imię w środowisku oraz bezpośredni przykład dla swoich 
dzieci, silnie odczuwają wewnętrzną potrzebę wysokiego zaangażowania na rzecz spo-
łeczności lokalnych. Wykazują więc aktywności w zakresie działalności charytatywnej, 
wspierają liczne akcje społeczne, przykładają uwagę do należytej obsługi klientów oraz 
otaczają opieką pracowników. Przy czym motywy podejmowania tych działań nie mają 
wyłącznie ekonomicznego charakteru. Zadania środowiskowe są bowiem częścią ro-
dzinnego systemu wartości, elementem tradycji i kultury organizacyjnej firmy, tworzą 
historie rodziny i przedsiębiorstwa [ Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., 2004, 
s.208].

Zdaniem K.Safina zachowanie społecznie odpowiedzialne można było obserwować 
w przedsiębiorstwach rodzinnych zdecydowanie wcześniej, niż koncepcja społecznej 
odpowiedzialności stała się modna. „Przedsiębiorstwa i ich właściciele nie tylko two-
rzyli miejsca pracy dla siebie i swoich rodzin, ale także dla swoich znajomych z najbliż-
szego otoczenia. Zapewniali im nie tylko wynagrodzenie, ale i miejsca kształcenia, czę-
sto zakładając szkoły i internaty, organizowali nie tylko stołówki […], ale budowali cale 
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osiedla. […] Sukces przedsiębiorstwa rodzinnego dość szybko przekłada się na sukces 
miejsca, w którym działa. Przedsiębiorcy czują potrzebę dzielenia się swoim sukcesem 
finansowym z tymi, którzy na ten sukces zapracowali (pracownicy), lub z tymi, których 
kosztem on się odbywa (okoliczni mieszkańcy).” [Safin K., 2007, s.65-66]

Wysoki poziom społecznej odpowiedzialności może też wynikać z faktu, iż wła-
ściciele firm rodzinnych są bardziej dostępni zarówno dla podwładnych, jak i dla po-
zostałych interesariuszy, co sprzyja kreowaniu systemów relacyjnych. Firmy rodzinne 
cechuje szacunek i przywiązanie do tradycji, większa dbałość o pracowników, nasta-
wienie na jakość, długoterminowe cele działania. [Stradomski M., 2010, s.53-54] Zda-
niem B.Poustnera i J.M.Causesa,, w firmie rodzinnej, wspólnie wyznawane wartości: 
[LewandowskaA., 2009, s.183]

promują wysoki stopień lojalności korporacyjnej, redukują poziom stresów i na-
pięć,
ułatwiają consensus co do głównych celów przedsiębiorstwa, ułatwiają też zrozu-
mienie celu wykonywanej pracy,
rozwijają silne przekonanie o potrzebie osobistej efektywności i rozwijają satysfak-
cję uczestnictwa w organizacji, rozwijają pracę zespołową,
i, co w aspekcie omawianego zagadnienia najważniejsze, pobudzają zachowanie 
etyczne.
Firmy rodzinne są bardziej uświadomione społecznie, członkowie rodziny mogą 

być zdolni do wielkich ofiar, a nawet do przetrwania długookresowego załamania, aby 
tylko oszczędzić firmę i społeczności wokół niej. [ Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Po-
pczyk A., 2004, s.18] Zdaniem A.Marjańskiego długoterminowa perspektywa prowa-
dzenia biznesu przez przyszłe pokolenia, zwiększa silę rodzinnych podmiotów i już od 
chwili założenia daje im wyraźną tożsamość w coraz bardziej anonimowym świecie 
biznesu.[Marjański A., 2007, s.59]. Strategie firm rodzinnych nastawione są w głównej 
mierze na wzrost wartości przedsiębiorstwa i skutecznie opierają się presji realizowania 
krótkookresowych korzyści. {Lewandowska A., 2009, s.178]

Należy jednak stwierdzić, iż spojrzenie na firmę w perspektywie długoterminowej, 
pozwala na zauważenie w bardziej wyraźny sposób, także korzyści płynących ze spo-
łecznego zaangażowania. Teoria i praktyka podkreślą bowiem, iż profity z działań pro-
społecznych widoczne są przede wszystkim w długim okresie.

Ciekawym spostrzeżeniem wydaje się także fakt, iż przedsiębiorstwo rodzinne, wy-
znacza cele, sposób ich realizacji, systemy wartości i wyznawany światopogląd, scalając 
ze sobą dwa elementy: rodzinę i przedsiębiorstwo,. Cele realizowane w przedsiębior-
stwach rodzinnych można podzielić na dwie podstawowe grupy:

moralne i etyczne obejmujące: przetrwanie firmy, zdobycie niezależności gospodar-
czej, budowanie dobrego wizerunku rodziny w otoczeniu;
ekonomiczne, do których zalicza się: wzrost zysku, zwiększenie udziału w rynku, 
osiągnięcie i realizacja celów sprzedaży. [Przedsiębiorstwo rodzinne…]
Ta sytuacja powoduje oczywiście specyficzne zagrożenia i konflikty, jednakże firmy 

rodzinne częściej niż pozostałe przedkładają pierwszą grupę celów nad drugą, działając 
nawet nieświadomie w sposób odpowiedzialny. A. Kostecki dodaje, iż interes rodzinny 
to typ biznesu, w którym zysk zajmuje równorzędną pozycję z wartościami. Trudno 
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–

–

–

–

–
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sobie wyobrazić rodzinny biznes oparty tylko na dążeniu do powiększania zysków. Za-
łożenie rodzinnego biznesu wypływa często z zupełnie innych pobudek niż założenie 
komercyjnej firmy.[Firmy rodzinne…]

Na podstawie powyższych rozważań zasadne wydaje się stwierdzenie, iż wnioski 
dotyczące społecznego zaangażowania małych firm, można próbować odnieść do firm 
rodzinnych, Jednakże prawdziwy obraz w tym zakresie uzyskać można jedynie obej-
mując badaniami konkretnie populację firm rodzinnych, których to badan do tej pory 
brakuje. 
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Kluczowe zasoby przedsiębiorstw rodzinnych  

a osiągane wyniki – rozważania teoretyczne

Abstract
The aim of each company is to achieve business success. Of course, every company has a different 
measure of success. Among these measures we can distinguish profit maximizing as well as long-term 
functioning on the market. Family businesses are specific operators in which the family system passes 
to the running of the company. Therefore, the theoretical framework for describing and testing of the-
se entities are taken from many other disciplines. One approach takes the theory of agency and other 
Resources Based Theory, which defines family businesses through its resources. Using this framework, 
one can identify the key resources of the family business in achieving desired results. Among them are 
the human capital, social capital, material and financial resources and assets such as reputation and 
good name of the company. The use of agency theory to the theory of family businesses can point to 
the benefits that may result from the alignment of the costs and the agent’s head. Family business 
by using its resources may both strengthen its competitive position and may also prevent the desired 
outcome.

Wstęp

W literaturze trudno jest znaleźć jednoznaczną definicję przedsiębiorstwa rodzinne-
go, odpowiadającą wszystkim badaczom przedmiotu. Pierwsze próby zdefiniowania 
przedsiębiorstwa rodzinnego podjęto w latach 80. Barak jednej definicji wynika mię-
dzy innymi z zaangażowania w badanie przedsiębiorstw rodzinnych wielu dyscyplin 
naukowych, takich jak np.: ekonomia, antropologia, finanse, socjologia, zarządzanie, 
psychologia, zachowania organizacyjne czy rachunkowość.[Niedbała 2003, s.44]. Dla-
tego też definicje przedsiębiorstw rodzinnych osadzone są w systemach teoretycznych 
zaczerpniętych z innych, już wspomnianych dziedzin naukowych. Pierwsze podejście, 
za punkt wyjścia, bierze więzi społeczne (podejście socjologiczne) jako główne spoiwo 
organizacyjne. Drugie, zasobowe (Resources Based Theory) określa przedsiębiorstwa 
rodzinne przez pryzmat jego zasobów. Do podstawowych zasobów wpływających na 
specyfikę przedsiębiorstw rodzinnych zalicza się zasoby finansowe i rzeczowe (przede 
wszystkim w kontekście własności), które mogą zostać użyte dla wsparcia przedsię-
biorstwa oraz zasoby personalne (w kontekście sprawowania władzy) a także kapitał 
społeczny wynikający z relacji jakie organizacja tworzy z pracownikami, klientami, do-
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stawcami oraz szeroko pojętym otoczeniem. Kolejne, najbardziej rozwinięte podejście, 
to podejście łączące ekonomiczną i społeczną właściwość przedsiębiorstw rodzinnych. 
To zintegrowane podejście polega na próbie połączenia w jednym modelu zagadnień 
związanych ze sferą rodzinną oraz sferą biznesu, przedsiębiorstwa oraz na pokazaniu 
wzajemnych związków między nimi. Przy takim podejściu przedsiębiorstwo wobec 
rodziny jest bazą i centrum życia rodzinnego oraz wpływa na losy członków rodzi-
ny. Z kolei rodzina względem przedsiębiorstwa jest inicjatorem jego powstania oraz 
rozwoju i przede wszystkim stanowi o jego istnieniu. Przedsiębiorstwem rodzinnym 
zatem jest „ przedsiębiorstwo kierowane przy pomocy nadzoru właścicielskiego ro-
dziny i /lub menedżerów z intencją kształtowania i/lub kontynuowania wizji firmy 
przez dominującą koalicję, którą kontrolują członkowie jednej lub kilku rodzin w spo-
sób, który umożliwia potencjalne utrzymanie wizji między pokoleniami rodziny lub 
rodzin” [Chua, Chrisman,Sharma 1999,s.23]. Juan Cano Ruano [2003/2004], wska-
zuje, że o podmiocie rodzinnym nie stanowi ilość członków rodziny w zarządzie ale 
system wartości uwarunkowany wyznawaniem tych samych wartości, którymi kieruje 
się rodzina posiadająca przedsiębiorstwo tak aby przedsiębiorstwo to, nie było tylko 
miejscem pracy, ale częścią życia, kreatywności i inicjatywy. Kultura organizacyjna 
przedsiębiorstw rodzinnych posiada pewne unikalne zalety, które mogą stanowić o ich 
przewadze konkurencyjnej. W szczególności wskazuje się tutaj na takie cechy jak to, że 
członkowie rodziny pracują razem, dbają i troszczą się o siebie nawzajem, o pracowni-
ków i klientów, w stopniu większym, niż ma to miejsce w podmiotach nierodzinnych. 
Stąd też pracownicy spoza rodziny są często bardziej sumienni, pilni i oddani, pracując 
w firmie rodzinnej. Właściciele firm rodzinnych są bardziej dostępni w porównaniu 
z właścicielami i kierownictwem innego typu przedsiębiorstw. Za największą jednak 
zaletę uważa się szacunek i przywiązanie do tradycji, bezpieczeństwo utrzymania pra-
cy, odpowiedzialność, nastawienie na jakość, oraz długofalowe cele [ Jeżak, Popczyk, 
Winnicka-Popczyk, 2004, s.25]. Celem niniejszego artykułu jest próba zidentyfikowa-
nia i określenia determinant (kluczowych zasobów) oraz sposobu w jaki rodzina, któ-
ra posiada (jest właścicielem) i zarządza przedsiębiorstwem może wpływać na efekty 
jego działalności. Ze względu na fakt poszukiwania ogólnych cech charakterystycznych 
przedsiębiorstw rodzinnych, które w sposób istotny mogą wpłynąć na jego wyniki oraz 
ze względu na przyjęty przez autorkę teoretyczny charakter rozważań pominięty został 
aspekt kulturowy związany określonym krajem czy grupą krajów. Szukając odpowie-
dzi na to pytanie szereg naukowców próbowało porównać wyniki działalności przed-
siębiorstw rodzinnych z tymi nierodzinnymi. Jednakże badania te doprowadziły do 
mieszanych wyników i różnych, często rodzących konflikty, opinii na temat wpływu 
rodziny, a raczej jej działalności i sprawowanej przez nią kontroli na funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa. Dlatego też istotnym jest podjecie próby identyfikacji kluczowych 
zasobów przedsiębiorstwa rodzinnego mogących mieć wpływ na osiągane przez nie 
wyniki, początkowo w ujęciu teoretycznym a następnie, w przyszłości, dokonać wery-
fikacji dzięki badaniom empirycznym.
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Zasoby rodziny a wyniki przedsiębiorstwa

Dla oceny wyników osiąganych przez przedsiębiorstwa między innymi wykorzystuje 
się teorię zasobową. Zaadaptowanie tej teorii sugeruje, że przedsiębiorstwa rodzinne 
z zasobami (aktywami), które są wartościowe, rzadkie, nie posiadają substytutów oraz 
są trudne do podrobienia, posiadają zdolność do kreowania przewag konkurencyj-
nych.[Barney 1991, ss.99-120]. Wyróżniono trzy „typy”, rodzaje zasobów rodziny, które 
są związane i wpływają na działalność i wyniki przedsiębiorstwa rodzinnego. Są to: 
kapitał ludzki, kapitał społeczny oraz kapitał rzeczowo-finansowy. Istnieją argumenty 
zarówno na korzyść jak i przeciw temu czy przedsiębiorstwa rodzinne potrafią rzeczy-
wiście rozwijać i czerpać korzyści z wymienionych zasobów.

Kapitał ludzki

Kapitał ludzki czyli umiejętności, postawy czy etyka pracy, to jedne z wymienionych 
zasobów, który przyczynia się do wykreowania w firmie przewag konkurencyjnych. 
Badacze przedsiębiorstw rodzinnych twierdzą, że te podmioty gospodarcze posiadają 
unikalny kapitał ludzki. Może to wynikać z faktu, że imię (nazwisko) rodziny czasa-
mi jest jednocześnie nazwą przedsiębiorstwa lub jest z daną rodziną kojarzone, stąd 
naturalnym i oczywistym jest to, iż członkowie rodziny będą bardziej zmotywowani 
i zaangażowani w biznes rodzinny. Takie powiązania rodzinne budują lojalność człon-
ków rodziny przez co są oni skłonni do wytężonej pracy, są bardziej elastyczni w pracy 
i w zadaniach, które wykonują – często bez należytego wynagrodzenia, po to aby przy-
czynić się do sukcesu firmy rodzinnej. Po drugie członkowie rodziny są często włącza-
ni, nawet nieświadomie, w sprawy firmy, od wczesnych lat dzieciństwa. Pozwala to na 
dogłębne zrozumienie natury i specyfiki przedsiębiorstwa, jego klientów a także kon-
kurencji. Otrzymują oni również wsparcie od tych członków rodziny, którzy już pracują 
w firmie, i którzy posiadają wiedzę oraz umiejętności niezbędne dla prowadzenia dane-
go rodzaju biznesu [Dyer 1992]. Taki rodzaj socjalizacji członków rodziny z przedsię-
biorstwem może być znaczącym zasobem przewag konkurencyjnych. Wynika to z faktu 
„tworzenia” wysoce wykwalifikowanej, posiadającej odpowiednie umiejętności kadry 
pracowników-członków rodziny, którzy z reguły są zmotywowani i skłonni do wielkich 
poświęceń na rzecz przyszłego sukcesu firmy. Zaledwie kilka firm nierodzinnych może 
pochwalić się kadrą tworzącą taki zasób. Jednakże z drugiej strony, przedsiębiorstwa 
rodzinne mają ograniczoną „pulę” potencjalnych pracowników. Dlatego też rodzina 
jako taka może nie być w stanie zaopatrzyć firmę w odpowiednią liczbę pracowników, 
którzy byliby zdolni do zarządzania kluczowymi operacjami przedsiębiorstwa. Takie 
przypadki w szczególności dotyczą firm, które wymagają specjalistycznej wiedzy na 
temat technologii czy rynków a także przedsiębiorstw, które są już na tyle duże i złożo-
ne, że wymagają zaawansowanej wiedzy z zakresu zarządzania systemami i procesami. 
W takich przedsiębiorstwach, ale i nie tylko, jeżeli nepotyzm jest akceptowaną normą, 
niewykwalifikowani członkowie rodziny zajmujący kluczowe stanowiska mogą zagra-
żać działalności i osiąganiu sukcesów przez firmę. Takie powiązania rodzinne mogą 
z kolei powstrzymywać firmę w wykorzystywaniu najlepszych managerów i stawiać ją 
w niekorzystnej sytuacji pod względem posiadanego kapitału ludzkiego. 
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Kapitał społeczny 

Kapitał społeczny jako zasób przedsiębiorstwa rodzinnego jest zjawiskiem złożonym 
określanym jako: „majątek powstały z sieci powiązań i relacji społecznych, który może 
zostać użyty dla ułatwienia działań firmy” [Adler, Kwon 2002]. Kapitał społeczny jest 
bardzo ważnym zasobem ponieważ pozwala przedsiębiorstwu na dostęp do różnych 
innych form kapitału np. kapitału intelektualnego, ludzkiego czy finansowego, które 
potrzebne są każdemu przedsiębiorstwu dla rozwoju [Simon, Hitt 2003]. Rodzina może 
zyskać unikatowe korzyści rozwijając kapitał społeczny pomiędzy rodziną a szeroko 
rozumianymi udziałowcami firmy, takim jak: klienci, dostawcy czy pracownicy. Przed-
siębiorstwa rodzinne posiadają zwykle umiejętność wzbogacania i pielęgnowania dłu-
gotrwałych relacji. Z kolei otoczenie przedsiębiorstwa rodzinnego jest bardziej skłonne 
do ustanawiania i rozwijania osobistych relacji z przedsiębiorstwem rodzinnym - ro-
dziną, która posiada i prowadzi biznes niż z organizacją amorficzną i bezosobową. Zo-
bowiązania robione przez rodzinę są bardziej trwałe niż zobowiązania czynione przez 
jednostki. Wynika to przede wszystkim z faktu występowania w przedsiębiorstwie ro-
dzinnym zjawiska tzw. odpowiedzialności zbiorowej. Zatem trwałość powiązań z oto-
czeniem i duża wiarygodność co do składanych zobowiązań daje przedsiębiorstwom 
rodzinnym korzyści w ustanawianiu, podtrzymywaniu a także rozwijaniu kapitału spo-
łecznego. 

Stworzenie takiego wyjątkowego statusu jest często przypisywane członkom rodzi-
ny, którzy są związani z własnością przedsiębiorstwa. Stan ten ułatwia utrzymywanie 
ważnych relacji i związków, które mogą przysłużyć się zarówno rodzinie jak i przedsię-
biorstwu. Pracownicy, klienci, dostawcy, bankierzy czy inni zaangażowani bezpośred-
nio lub pośrednio w działalność przedsiębiorstwa rzeczywiście preferują kontaktować 
się w istotnych kwestiach z członkami rodziny będącej właścicielem firmy niż z mana-
gerem czy też pracownikiem niebędącym członkiem rodziny. W dużej mierze wynika 
to z postrzegania członków rodziny jako tych, którzy mają całkowitą odpowiedzialność 
finansową i rzeczową za swoje decyzje. Przedsiębiorstwa rodzinne mogą wykorzysty-
wać swoje powiązania rodzinne ze społecznością tworząc np. takie hasła reklamowe jak 
jedna z firm rodzinnych z Ohio, głosząc przy sprzedaży swoich wyrobów: „Od Naszej 
rodziny dla Waszej rodziny”. W stwierdzeniu tym jest przesłanie, że można zaufać ich 
produktom, w końcu przecież produkuje je określona z nazwiska rodzina. Kapitał spo-
łeczny „przyciągnięty” do przedsiębiorstwa w związku z rodziną, który pozytywnie 
wpływa na klientów, dostawców czy innych udziałowców, może okazać się unikato-
wym, nie możliwym do naśladowania zasobem, który z kolei może zostać wykorzy-
stany przez podmiot rodzinny dla uzyskania i zbudowania przewagi konkurencyjnej 
a co z tym się wiąże osiągania znakomitych wyników. Tworzenie oraz ochrona „marki 
firmy rodzinnej” może stać się istotnym zasobem w usługach a także w kulturach gdzie 
reputacja i dobre imię są konieczne dla osiągnięcia sukcesu. 

Inna formą kapitału społecznego, która może być korzystna dla przedsiębiorstwa 
rodzinnego to rozszerzenie przychylności płynącej z dobrego imienia rodziny a co za 
tym idzie dobrego imienia przedsiębiorstwa, na pracowników firmy niezwiązanych 
z rodziną. Dla przykładu, badanie strajków w przedsiębiorstwach znajdujących się 
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w Jamestown (Nowy Jork) przeprowadzone przez Meek’a [1988], pokazało, że firmy 
związane ze społecznością lokalną, w szczególności powiązaniami z członkami rodzin 
właścicieli, miały zdecydowanie mniej akcji protestacyjnych lub ich czas trwania był 
zdecydowanie krótszy od tych przedsiębiorstw, które posiadały tzw. „anonimowych 
właścicieli”. Jako główny powód takiego stanu rzeczy autorzy podają, że ci anonimo-
wi managerowie (właściciele), byli zdecydowanie mniej obeznani w lokalnych normach 
regulujących stosunki pracy. Rodziny, które zarówno posiadają jak i zarządzają firmą 
są w stanie generować lepszy kapitał społeczny oraz większe zaufanie wśród swoich 
pracowników w porównaniu do tych przedsiębiorstw, które są prowadzone przez wła-
ścicieli i managerów niezainteresowanych wartościami i potrzebami społeczności lo-
kalnej, w tym oczywiście swoich pracowników. 

Podsumowując, rodzinny kapitał społeczny może zapewnić dostęp do zasobów, 
które przyczyniają się do tworzenia specyficznej wartości firmy po stronie klientów 
a także innych udziałowców przedsiębiorstwa, sprzyja to również budowaniu silnych 
więzi pomiędzy przedsiębiorstwem rodzinnym a jej pracownikami co w konsekwencji 
prowadzi do powstania unikatowych zasobów w tworzeniu przewagi konkurencyjnej. 
Obok korzyści wynikających z posiadania kapitału społecznego, obecność silnych po-
wiązań rodzinnych ma również swoje negatywne strony. Wskazuje się tutaj na zjawisko 
tzw. „amoralnego familizmu”1. Rodziny, których powiązania z otoczeniem (lokalnym 
społeczeństwem) są bardzo słabe, mogą być niezdolne do zabezpieczenia potrzebnych 
zasobów aby rozwijać swój biznes. 

W dzisiejszym życiu gospodarczym najbardziej użytecznym kapitałem społecznym 
jest zdolność do tworzenia nowych powiązań, ugrupowań czy relacji, celem współpra-
cy w zakresie, do którego zostały powołane. Studia przypadków pokazały, że w niektó-
rych przedsiębiorstwach rodzinnych, wspomniany „amoralny familizm” przejawia się 
w relacji pracownicy - członkowie rodziny a pracownicy spoza rodziny [Christensen 
2002]. W myśl tego twierdzenia pracownicy spoza rodziny traktowani są jak „obywa-
tele drugiej kategorii” i są wyzyskiwani przez rodzinę. Taka kontradyktoryjność relacji 
pomiędzy rodziną właścicielską a pracownikami spoza rodziny powoduje niskie morale 
tych ostatnich oraz obniża ich wydajność. Konkluzje dotyczące wpływu rodziny na 
kapitał społeczny przedsiębiorstwa są następujące: przedsiębiorstwa rodzinne z wła-
ścicielami/managerami pochodzącymi z rodziny mogą budować korzystniejszy kapitał 
społeczny zarówno pomiędzy sobą jak i z innymi udziałowcami (klienci, dostawcy itp.) 
ale jednocześnie bywają one również bardziej ograniczone i zainteresowane osiąganiem 

1 Amoralny familizm - pojęcie wprowadzone przez Edwarda Banfielda. Badając ludność chłopską 
na południu Włoch doszedł do wniosku, że charakterystyczną cechę myślenia mieszkańców południo-
wych, rolniczych Włoch jest amoralny familizm, czyli silna identyfikacja i system więzi w ramach poje-
dynczej rodziny, przy jednoczesnej nieufności w stosunku do pozostałych wspólnot rodzinnych i definio-
wanie ich jako potencjalnych rywali w walce o ograniczoną pulę zasobów. Banfield uważał, że taki system 
postaw i więzi powoduje poczucie subiektywnego zobligowania do szczególnego, preferencyjnego trak-
towania członków własnej rodziny, bez uwzględnienia interesów szerszej wspólnoty, a nawet przy mo-
ralnej akceptacji szkód wyrządzonych podmiotom reprezentującym grupy inne niż własna. Partykularne 
interesy małych grup dominują nad interesem szerszych zbiorowości.
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korzyści tylko przez członków rodziny (amoralny familizm) niż przedsiębiorstwa bez 
więzi rodzinnych.

Kapitał rzeczowy i finansowy

Ostatnimi formami kapitału, które powinny zostać omówione są kapitał rzeczowy oraz 
finansowy. Rodziny mogą wnieść do przedsiębiorstwa znaczące zasoby rzeczowo-fi-
nansowe, które przyczynią się do jego rozwoju. Sirmon i Hitt [2003, s.343] uważają, że 
przedsiębiorstwa rodzinne posiadają tzw. „kapitał przeżywalności”. Oznacza to, że wy-
stawiają one do dyspozycji firmy wszystkie zasoby finansowe rodziny. A to z kolei może 
zapewnić przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną w porównaniu do tych firm, które 
nie maja dostępu do zasobów tego rodzaju. „Kapitał przeżywalności” może pomóc 
utrzymać firmę podczas gorszych okresów w działalności lub może sfinansować za-
kończoną niepowodzeniem ekspansję czy nowe przedsięwzięcie na rynku. Taki rodzaj 
zabezpieczenia rzadko, a raczej prawie nigdy nie występuje w firmach nierodzinnych.

Finansowe zasoby rodziny mogą być nie tylko wykorzystywane dla ochrony przed-
siębiorstwa w ewentualnych sytuacjach kryzysowych ale mogą również zostać użyte 
w celu np. rozpoczęcia ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa rodzinnego. Członko-
wie rodziny mogą wykorzystywać prywatne aktywa celem wzmocnienia biznesu, jed-
nakże rodziny znane są również z tego, że zabierają zasoby z przedsiębiorstwa zagraża-
jąc w ten sposób jego trwałości i stabilności. Na próbie 673 przedsiębiorstw rodzinnych 
Haynes, Walker, Rowe i Hong [1995, s.1-25] przeprowadzili ankietę, w której pytali o to 
w jaki sposób rodzina wykorzystała zasoby finansowe przedsiębiorstwa? Okazało się, 
że rodziny są znacznie bardziej skłonne do korzystania z zasobów firmy aby spełnić 
swoje, szeroko rozumiane potrzeby niż do użycia zasobów rodziny tylko i wyłącznie 
na korzyść firmy. 

Podsumowując rodzina może mieć bezpośredni i wyraźny wpływ zarówno na 
dostarczanie jak i na „przywłaszczanie” zasobów rzeczowych jak i finansowych. Do-
starczenie tych zasobów może wzmacniać biznes i umożliwić osiągnięcie pożądanych 
wyników w przyszłości. Natomiast „przywłaszczenie” kapitału rzeczowego czy finan-
sowego może doprowadzić w skrajnych przypadkach nawet do upadłości przedsiębior-
stwa. 

Znaczenie zasobów niematerialnych w przedsiębiorstwie rodzinnym – 
‘familisness” czyli rola czynnika „rodzinności” a osiągane wyniki. 

Według podejścia zasobowego w teorii organizacji i zarządzania, przedsiębiorstwa bu-
dują swoją strategię oraz konkurują na rynku na bazie zasobów jakie posiadają. W przed-
siębiorstwach rodzinnych na szczególną uwagę zasługują tzw. zasoby niematerialne, 
które wynikają ze specyficznego powiązania pomiędzy rodziną a przedsiębiorstwem 
[Sirmon, Hitt 2003, ss.339-358]. Zasoby te nazwane „rodzinnością” przedsiębiorstwa 
mogą być źródłem przewag konkurencyjnych a to sprawia, że zasoby te stały się intere-
sującym obszarem badawczym. 

Do niematerialnych zasobów podmiotu rodzinnego, najczęściej zalicza się zasoby 
oparte na wiedzy oraz zasoby wynikające z reputacji. W przedsiębiorstwach rodzinnych 
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takie zasoby jak zasoby oparte na wiedzy oraz reputacja i renoma są jednymi z najważ-
niejszych. Jednakże nadal nie zbadane jest w jaki sposób wpływają one na funkcjonowa-
nie przedsiębiorstwa oraz nie wiadomym jest czy są one źródłem cech odróżniających 
czy ograniczających osiąganie pożądanych wyników przez przedsiębiorstwo rodzinne 
[Hebbershon, Williams, MacMillan 2003, ss.451-465]. Teoria zasobowa zwraca uwagę 
na to, że wartość danych zasobów w organizacji w dużej mierze zależy od sposobu ich 
wykorzystania. Aby zasób stał się unikatowy wymaga odpowiedniego zarządzania jego 
wartością. Oznacza to, że specyficzne zasoby powstające w wyniku interakcji pomiędzy 
systemem rodziny a systemem przedsiębiorstwa mogą być źródłem przewag konkuren-
cyjnych przedsiębiorstwa rodzinnego [Chrisman, Chua, Sharma 2005,ss.555-576]. 

Analiza potencjalnych wad i zalet zaangażowania rodziny w kształtowaniu strategii 
rozwoju przedsiębiorstwa oraz w zarządzaniu zasobami, jest istotna nie tylko z teore-
tycznego ale przede wszystkim praktycznego punktu widzenia. Konieczna jest zatem 
odpowiedź na pytanie jak optymalnie zarządzać zaangażowaniem rodziny aby osią-
gnąć sukces? Badanie przeprowadzone w roku 2003 przez Anderson’a oraz Reeb’a na 
firmach S&P 500 2, pokazało, że wyniki przedsiębiorstw rodzinnych są znacznie lepsze 
od wyników tych nierodzinnych [Anderson, Reeb 2003,ss.1301-1328]. 

Z kolei dla kontrastu do tych wyników, Perrow [1972,ss.8-10], stwierdza, że przed-
siębiorstwa rodzinne są właściwie nie skuteczne: ”partykularyzm oznacza, stosowanie 
nieistotnych i niestosownych kryteriów np. przy zatrudnianiu (tylko krewni szefa mają 
szansę na kluczowe stanowiska w firmie), zamiast kryteriów uniwersalnych, gdzie naj-
ważniejsze są kompetencje. Uważa się również, że takie zindywidualizowane i osobliwe 
kryteria z reguły są negatywnie skorelowane z wynikami przedsiębiorstwa – im są waż-
niejsze i częściej stosowane tym gorsza działalność przedsiębiorstwa rodzinnego”. Ba-
dania przeprowadzone przez Faccio, Lang’a oraz Younga [Faccio, Lang, Young 2001] 
również pokazały, że przedsiębiorstwa rodzinne są relatywnie gorszymi graczami na 
rynku ze względu na wewnętrzne konflikty mające spory wpływ na zarządzanie przed-
siębiorstwem. 

Większość badaczy, którzy sądzą, że przedsiębiorstwa rodzinne to wysoce nie-
sprawny i nieskuteczny podmiot gospodarczy uważa, że najlepszym rozwiązaniem dla 
przedsiębiorstwa rodzinnego jest jak najszybsze zastąpienie członków rodziny na sta-
nowiskach kierowniczych, profesjonalnymi managerami, którzy zarządzają z większym 
obiektywizmem oraz przedmiotowością [Levinson 1971]. Aby móc przybliżyć się do 
stwierdzenia, jaki jest rzeczywisty wpływ rodziny na funkcjonowanie przedsiębiorstwa 
należy najpierw spróbować sprawdzić jak w istniejącej literaturze opisana jest różnica 
pomiędzy czynnikiem wpływu rodziny – familizmem, a innymi czynnikami mającymi 
wpływ na wyniki firmy. 

Następnie czynnik rodziny i jego wpływ na działalność przedsiębiorstwa należy 
rozwinąć przy wykorzystaniu istniejących już ram teoretycznych jak na przykład teo-
ria agencji czy teoria zasobów. Należy również pamiętać, że czynnik rodziny może 
być zarówno pozytywny jak i negatywny w zależności od zaistniałych okoliczności. Jak 

2 S&P 500 jest indeksem w skład którego wchodzi 500 firm o największej kapitalizacji, notowanych 
na New York Stock Exchange i Nasdaq, są to głównie firmy amerykańskie. Indeks ten jest najbardziej 
znanym wskaźnikiem zarządzanym przez Standard & Poor’s, oddział McGraw-Hill.
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już autorka wspomniała, większość badań stwierdzających wpływ czynnika rodziny 
na szeroko rozumiane wyniki przedsiębiorstwa koncentrowała się na porównaniu wy-
ników przedsiębiorstw rodzinnych oraz nierodzinnych. Pod uwagę brane były różne 
definicje przedsiębiorstw rodzinnych, różne miary efektywności a próby badawcze wy-
łonione były za pomocą różnych kryteriów, co w efekcie doprowadziło do uzyskania 
różnych wyników. 

Z dziewięciu przeprowadzonych badań (tabela nr 1), cztery wskazują na to, że przed-
siębiorstwa rodzinne radzą sobie lepiej niż nierodzinne, trzy badania potwierdzają, że 
to przedsiębiorstwa nierodzinne uzyskują lepsze wyniki natomiast dwa pozostałe ba-
dania pokazują wyniki mieszane. Powodów dla tak różnorodnych rezultatów może być 
kilka. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na różnice w metodologii badań, które 
w znaczący sposób wpływają na uzyskane wyniki. Dla przykładu w badaniach tych 
użyto odmiennych definicji przedsiębiorstw rodzinnych. Niektórzy badacze określili 
podmiot jako rodzinny za pomocą bardzo subiektywnych kryteriów, opierając swoją 
klasyfikację na tym czy zarządzający określają swoją firmę jako rodzinną czy nie, pod-
czas gdy inni badacze zastosowali bardziej obiektywne kryteria jak procent własności 
w rękach rodziny czy liczba członków rodziny na stanowiskach kierowniczych bądź 
w zarządzie. Co więcej, rozmiary prób badawczych, typy przedsiębiorstw czy przyjęte 
miary efektywności są inne dla poszczególnych badań. Te metodologiczne problemy 
wskazują na konieczność ujawnienia, pokazania wpływu różnych czynników, w tym 
rodziny, na wyniki przedsiębiorstwa[Scott 1992]. 

Według niektórych autorów istnieją cztery podstawowe determinanty powodzenia 
firmy: przemysł czy sektor, w którym działa firma, zarząd, charakterystyki firmy (ka-
pitał zarówno finansowy jak i ludzki, strategia itp.) oraz zarządzanie w szczególności 
w przypadku nowych firm, wpływ przedsiębiorcy czy właściciela. Jednakże w przypad-
ku przedsiębiorstw rodzinnych może być i tak, że to rodzina determinuje zarząd firmy, 
określa podstawowe charakterystyki przedsiębiorstwa, wpływa na jakość zarządzania 
a możliwe, że nawet na branżę, w której działa firma [Dyer 2003, ss.267-284]. 

Badania przytoczone w tabeli nr 1 pozostawiają otwarte pytanie czy np. to, że ro-
dzina wybiera jakąś gałąź przemysłu jako bardziej atrakcyjną dla działalności swojego 
przedsiębiorstwa i to, że dobrze w niej funkcjonuje, wynika z faktu wpływu rodziny na 
własność i zarządzanie czy raczej wynika z samej atrakcyjności branży? Badanie Chri-
sman’a, Chua i Litz’a oraz Andreson’a, Reeb’a czy McConaughy’ego wskazują na istotną 
rolę jaką odgrywa zarząd składający się z członków rodziny na wyniki osiągane przez 
przedsiębiorstwo. 

Równocześnie autorzy ci argumentują, że powiększające się korzyści agencji w przy-
padku przedsiębiorstwrodzinnych wynikają z połączonego zarządu – właściciele są 
również managerami zarządzającymi w przedsiębiorstwie [ Jansen, Meckling 1976]. 
Jednakże połączenie zarządu i wynikające z tego korzyści agencji nie są właściwe tylko 
dla przedsiębiorstw rodzinnych. 

Właściciele, którzy nie są ze sobą spokrewnieni mogą również kierować przedsię-
biorstwem i tym samym korzystać na zarządzie właścicielskim. W/w badania nie poka-
zują zatem szczególnego wpływu zarządu rodziny na wyniki przedsiębiorstwa. Analiza 
przeprowadzona przez Beehr’a, Drexler’a, Faulkner’a [1997] oraz Daily’ego i Dollinger’a 
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[1992] pokazała, że pewne charakterystyki przedsiębiorstw takie jak strategia, struktura 
oraz zarządzanie zasobami ludzkimi różnią się znacznie pomiędzy przedsiębiorstwami 
rodzinnymi i nierodzinnymi.3 

Tab. 1 Porównanie wyników działalności przedsiębiorstw rodzinnych i nierodzinnych

Autorzy Definicja firmy 
rodzinnej 

Miary efek-
tywności

Próba Wynik badania

1. Daily, Dol-
linger (1992) 

Jeżeli kluczowi 
managerowie są 
spokrewnieni z wła-
ścicielem to jest to 
firma rodzinna. 
 

Rozmiar, 
wzrost, zysk, 
postrzegane 
wyniki

186 przedsię-
biorstw produk-
cyjnych3

Przedsiębiorstwa 
rodzinne osiągają 
lepsze wyniki na 
wielu płaszczy-
znach

2. Beehr, 
Drexler 
i Faulkner 
(1997)

Firma rodzinna to 
taka, w której wła-
ściciel i przynajm-
niej jeden członek 
rodziny pracują

1.Konflikt: pra-
ca a rodzina.
2. Oczekiwa-
nia i korzyści: 
oczekiwania ro-
dziny a korzyści 
osobiste.
3. Zyski in-
dywidualne: 
zadowolenie 
z pracy, kariery 
a obciążenia 
psychologiczne.
4. Zyski organi-
zacji: zaangażo-
wanie organiza-
cyjne a obrót.
5. Zyski rodzi-
ny: harmonia 
rodzinna. 

45 dużych 
przedsiębiorstw 
Maine i Michi-
gan, 235 małych 
i średnich

Przedsiębiorstwa 
rodzinne general-
nie osiągały lepsze 
wyniki w działal-
ności.

3 Firny produkcyjne posiadające nie więcej niż 500 pracowników. Posiadające SIC - Standard In-
dustrial Classification - o numerach 20-39. SIC jest akronimem angielskiej nazwy the Standard Industrial 
Classification. Oznacza klasyfikację działalności gospodarczej stworzoną przez rząd Stanów Zjedno-
czonych. Powstał w latach trzydziestych XX wieku. Opiera się na cztero-cyfrowym kodzie. Od roku 
1997 został zastąpiony przez North American Industry Classification System - NAICS obowiązujący we 
wszystkich krajach Ameryki Północnej. Niektóre agencje rządowe USA np. United States Securities and 
Exchange Commission nadal stosuje system SIC.
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3. Gallo, 
Tapies, Cap-
puyns (2000)

Określenie czy 
przedsiębiorstwo 
jest rodzinne 
pozostawio-
ne samoocenie 
odpowiadającym 
na kwestionariusz 
badania 

Wzrost, za-
dłużenie oraz 
inne mierniki 
finansowe.

204 przedsię-
biorstwa nie-
rodzinne i 101 
rodzinnych

Przedsiębiorstwa 
nierodzinne od-
notowały większy 
wzrost.

4.McConau-
ghy, Mat-
thews, Fialko 
(2001)

Przedsiębiorstwa, 
w których dyrektor 
generalny jest albo 
właścicielem albo 
członkiem rodziny 
założyciela przed-
siębiorstwa.

1.Wydajność
2. Struktura 
kapitału
3. Wartość 

219 firm wy-
branych z „The 
BusinessWeek 
CEO 1000”.

Przedsiębiorstwa 
rodzinne funk-
cjonują lepiej wg 
wybranych mier-
ników.

5.Tanewski, 
Prajogo, So-
hal (2003) 

Właściciele 
przedsiębiorstwa 
określali czy jest 
ono rodzinne czy 
nie przy założeniu, 
że rodzina posiada 
50% lub więcej wła-
sności firmy oraz że 
aktywnie uczest-
niczy w bieżącym 
zarządzaniu.

1.Innowacja 
produktowa.
2. Innowacja 
procesowa.
3. Struktura.
4. Przywódz-
two.

2000 małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 
zarówno 
rodzinnych 
jak i nierodzin-
nych z sektora 
produkcyjnego 
i usługowego 
w Australii.

Mieszane : 
przedsiębiorstwa 
rodzinne są mniej 
innowacyjne ale są 
bardziej zoriento-
wane na długofalo-
wy rozwój.

6.Anderson, 
Reeb (2003)

Kryteria przedsię-
biorstwa rodzin-
nego: większość 
udziałów w rękach 
rodziny, rodzina 
zasiada w zarządzie, 
dyrektor general-
ny jest członkiem 
rodziny.

1.Q Tobin’a4

2. ROA5

3.ROE6

403 przedsię-
biorstwa z S&P 
500. Lata 1992-
1999.

Przedsiębiorstwa 
rodzinne mają 
wyższe q Tobin’a 
oraz ROA.

7. Chrisman, 
Chua, Litz 
(2004)

Własność rodziny, 
liczba członków 
rodziny w bieżącym 
zarządzaniu, wybra-
ny następca. 

Wzrost sprze-
daży.

1141 przedsię-
biorstw wybra-
nych z „Small 
Business Deve-
lepment Center” 
wUSA. 

Nieznaczne 
różnice pomiędzy 
przedsiębiorstwa-
mi rodzinnymi 
a nierodzinnymi.

Źródło: opracowanie własne. 
4 Wskaźnik Q jest relacją wartości rynkowej firmy do wartości odtworzeniowej jej aktywów. War-

tość rynkowa firmy to kapitalizacja rynkowa (giełdowa) jej akcji. Natomiast wartość odtworzeniowa jest 
sumą nakładów inwestycyjnych i kosztów, jakie należałoby ponieść na odtworzenie majątku firmy. Tobin 
zakładał, że w długiej perspektywie czas wymieniany jako owej rynkowa wartość firmy powinna być 
równa wartości odtworzeniowej.

5 Stopa zwrotu z aktywów. Określa poziom w jakim zwróciły się zainwestowane aktywa w danym 
okresie.

6 Stopa zwrotu z kapitału własnego. Oznacza w jakim stopniu zwrócił się zainwestowany kapitał 
w danym okresie.
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Autorzy ci wywnioskowali, że różnice te są wynikiem zaangażowania rodziny w sze-
roko rozumiany biznes. To co nie jest jasne w tych badaniach, to związek a raczej jego 
znaczenie i siła, pomiędzy tymi charakterystykami a rodziną właścicielską. Pytaniem 
jest czy rzeczywiście rodzina i jej zaangażowanie w sprawy przedsiębiorstwa wzmacnia 
te różnice czy wynikają one z jakiś innych powodów? Ostatnią niejasnością, która po-
jawiła się w tych badaniach jest wpływ właściciela czy managera będącego członkiem 
rodziny na zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym. 

Według Schumetera [1934] jednym z najważniejszych zasobów dla każdej organi-
zacji jest osoba przedsiębiorcy, którego wizja, innowacja oraz zdolność do odkrywa-
nia ciągle nowych możliwości powoduje tzw. „twórczą destrukcję” na rynku i pozwala 
przedsiębiorstwu na osiągnięcie nadzwyczajnych wyników [Morck, Yeung 1988].Mimo 
iż nie wszystkie przeprowadzone badania dowodzą, że przedsiębiorcy ze swoimi umie-
jętnościami i kompetencjami przyczyniają się do osiągania wysokich wyników przez 
przedsiębiorstwa, to jednak sukces nowych przedsięwzięć zależy często od unikato-
wych cech przedsiębiorcy – założyciela. 

W przypadku przedsiębiorstw rodzinnych prowadzonych przez założyciela lub za-
łożycieli trudno jest stwierdzić czy początkowy sukces zawdzięcza właśnie założycie-
lowi czy może rodzinie? Badania zaprezentowane w tabeli nr 1 porównujące wyniki 
przedsiębiorstw rodzinnych prowadzonych przez założyciela z przedsiębiorstwami 
nierodzinnymi mogą tak naprawdę wskazywać na wpływ założyciela a nie na wpływ 
i zaangażowanie rodziny. Podsumowując, badania porównujące wyniki działalności 
przedsiębiorstw rodzinnych z przedsiębiorstwami nierodzinnymi, pozostawiają kilka 
niewyjaśnionych kwestii, a przede wszystkim nie do końca odpowiadają na zasadnicze 
pytanie: W jaki sposób i z jaką siłą rodzina może wpływać i oddziaływać na funkcjo-
nowanie przedsiębiorstwa? 

Wykorzystując teorię agencji do teorii przedsiębiorstw rodzinnych mówi się o ko-
rzyściach związanych ze zrównaniem się kosztów pryncypała i agenta, w szczególności 
zwraca się uwagę na tzw. korzyści zarządu właścicielskiego. Polega to na tym, że zarów-
no pryncypał jak i agent mają podobne zapatrywanie na wykorzystanie różnych moż-
liwości dla rozwoju jak i na związane z nimi ryzyko. Pozwala to na unikniecie kosz-
tów i wysiłków związanych z oddzieleniem bieżącego zarządzania od kontrolowania 
decyzji [Fama, Jensen 1983, s.332]. Ponad to, rodzinne relacje pomiędzy właścicielami 
a managerami zapewniają dodatkowe możliwości obniżenia kosztów agencji. Dla przy-
kładu właściciele, którzy maja swoich synów, córki, braci czy innych członków rodziny 
za agentów, nie muszą ponosić dodatkowych wysiłków i wydatków na kontrolowanie 
agentów, którym nie ufają. 

Badania przeprowadzone przez Ensley’a i Pearson’a pokazały, że główne kierownic-
twa w przedsiębiorstwach rodzinnych są bardziej spójne niż kierownictwa w firmach 
nierodzinnych. Rodzina wnosi do firmy wspólne cele, wysoki poziom zaufania a także 
wspólne wartości, które wpływają na jednolite zarządzanie. Inne wyniki badań pokazu-
ją dowód na to, że zarząd właścicielski prowadzi do osiągania lepszych wyników i redu-
kuje konflikty pomiędzy udziałowcami a managerami [McConaughy, Walker, Hender-
son, Mishara 1998, ss.1-19]. W przypadku dyrektorów generalnych będących członkami 
rodziny założyciela czy założycieli obserwuje się, że posiadają oni inne motywacje niż 
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ci spoza rodziny oraz maja mniejszą potrzebę otrzymywania dodatkowych zachęt dla 
wzmożonego wysiłku na rzecz wyników przedsiębiorstwa [McConaughy 2000, ss.121-
131]. Rodziny, które kontrolują swoje kierownictwo za pomocą tzw. „normative con-
trol” [Aviad E.Raz 2002] czyli dzięki posiadaniu wspólnych wartości, będą z pewnością 
ponosić niższe koszty niż ci właściciele/pryncypałowie, którzy muszą stosować moty-
wację finansową. 

Przytoczone wyżej badania pokazują, że zaangażowanie rodziny we własność 
przedsiębiorstwa oraz zarządzanie nim może znacząco obniżyć pewne koszty, poten-
cjalnie polepszając wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo. Jednakże istnieje również 
odmienny pogląd wskazujący na to, że zaangażowanie rodziny w zarządzanie przedsię-
biorstwem powoduje znaczne nasilenie szeroko rozumianych konfliktów [Kaye 1991, 
ss.21-44]. Członkowie rodziny mogą posiadać konkurencyjne względem siebie cele oraz 
wartości, które są wynikiem zmian w funkcjonowaniu każdej rodziny, a które szczegó-
łowo opisuje historia zachowań psychospołecznych [Hilburt-Davis, Dyer 2003]. Nie-
stety już od czasów biblijnych, historie rodzin pełne są konfliktów, zdrad czy oszustw, 
a nie pełne harmonii. 

Natomiast w kontekście przedsiębiorstw rodzinnych mogą pojawić się różne za-
patrywania co do podziału władzy, ponoszenia ryzyka, ról poszczególnych członków 
rodziny w przedsiębiorstwie czy ich odpowiedzialności za różne aspekty życia firmy. 
Ta różnorodność może doprowadzić firmę do stania się polem bitwy dla walczących 
między sobą członków rodziny. Z takiej perspektywy, przedsiębiorstwo rodzinne może 
generować znaczące koszty agencji, wynikające z powstawania konfliktów, które mogą 
towarzyszyć zaangażowaniu rodziny w działalność przedsiębiorstwa. 

Kolejnym powodem wymienianym przy okazji udowadniania, że w przedsiębior-
stwie rodzinnym mogą nie być realizowane obniżone koszty agencji, jest idea altruizmu 
czy bardziej partykularyzmu, według której ludzie podejmują działania charakteryzują-
ce się dbałością o interes własny lub wąskiego grona osób, którym w przypadku przed-
siębiorstw rodzinnych jest oczywiście rodzina. Fakt ten może powodować utrudnienia 
w prawidłowym i należytym monitorowaniu oraz kontrolowaniu członków rodziny 
pracujących w przedsiębiorstwie. Altruistyczne ocenianie ludzi za to kim są a nie za 
to co robią jest często postrzegane jako podstawowa wartość w przedsiębiorstwach ro-
dzinnych Schulze, Lubatkin, Dino i Buchholtz [Schulze, Lubatkin, Dino, Buchholtz 
2001] przeprowadzili badanie 1376 przedsiębiorstw, które to badanie pokazało, że al-
truizm może rzeczywiście prowadzić do pogorszenia wyników przedsiębiorstwa. 

W tych firmach, w których zastosowano narzędzia mające na celu przeciwdziałanie 
tak rozumianemu altruizmowi, odnotowano poprawę wyników działalności. Często 
zdarza się, że z decyzją o zmianie na kluczowych stanowiskach, rodzina czeka zbyt dłu-
go. W praktyce oznacza to, że kondycja np. finansowa przedsiębiorstwa jest już bardzo 
zła i nawet profesjonalny manager (może być zarówno z rodziny jak i spoza rodziny) 
może nie mieć już sposobności na poprawę wyników przedsiębiorstwa. Z kolei w przed-
siębiorstwach nierodzinnych kontrola managerów jest bardziej ostrożna i szczegółowa, 
dlatego też szybciej może zostać podjęta decyzja o zmianie. Wobec powyższego można 
wysunąć dwa wnioski. Po pierwsze te firmy, w których pryncypałowie i agenci posia-
dają więzy rodzinne, będą miały niższe koszty agencji (ze względu na wspólne cele 
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i wartości), niż te przedsiębiorstwa, w których pomiędzy agentem a pryncypałem brak 
jest relacji rodzinnych. Po drugie firmy, w których więzy i relacje rodzinne oparte są 
na idei altruizmu będą ponosiły wyższe koszty agencji niż te przedsiębiorstwa, których 
wartości opierają się na kryteriach uniwersalistycznych.

Zakończenie

Celem artykułu było zidentyfikowanie kluczowych zasobów wpływających na wyniki 
osiągane przez przedsiębiorstwo rodzinne oraz polemiki z nimi. Jako podsumowanie 
autorka przedstawi w tabeli nr 2 zestawienie przeanalizowanych czynników wraz z ich 
możliwym oddziaływaniem na wyniki przedsiębiorstwa rodzinnego.

Autorka skupiła się głównie na teoretycznych rozważaniach odnośnie „efektu ro-
dziny” czyli innymi słowy na tych atrybutach, które rodzina wnosi do przedsiębiorstwa. 
Szeroko rozumiane wyniki przedsiębiorstwa, odnoszą się do efektywności w wykorzy-
staniu dostępnych zasobów jak również do efektywności w realizowaniu celów organi-
zacyjnych [Steers 1982]. 

Tab. 2 Czynniki związane z rodzinnym charakterem biznesu wpływające na jego wyniki.

Czynniki „rodzinności” przyczyniają-
ce się do wysokich wyników

Czynniki „rodzinności” przyczyniające się 
do niskich wyników

Korzyści agencji – niższe koszty agen-
cji wynikające z równości celów agenta 
i pryncypała oraz z wysokiego pozio-
mu zaufania i podzielania tych samych 
wartości przez członków rodziny;
Majątek rodziny: – kapitał ludzki-
unikalne szkolenie, umiejętności, 
elastyczność, motywacja; - kapitał 
społeczny- umiejętność tworzenia re-
lacji z otoczeniem; rodzinny charakter 
przedsiębiorstwa może kreować pozy-
tywny wizerunek wśród interesariuszy 
przedsiębiorstwa;
Kapitał finansowy – rodzina posiada 
kapitał, który może zostać wykorzy-
stany do wsparcia przedsiębiorstwa.

–

–

–

Koszty agencji – wyższe koszty wynikające 
z antagonistycznych celów członków rodziny, 
nepotyzmu, negatywny altruizm wśród człon-
ków rodziny;
Zobowiązania rodziny: - rodzina może nie 
posiadać wymaganych kwalifikacji i umiejęt-
ności ze względu na ograniczony dostęp do 
pracowników czy nieadekwatnego szkolenia; 
niskie zaufanie dla podmiotów z otoczenia 
(amoralny familizm); konflikty pomiędzy 
członkami rodziny mogą doprowadzić do na-
ruszenia wizerunku przedsiębiorstwa;
Rodzina może korzystać i wyprowadzać za-
soby finansowe przedsiębiorstwa dla celów 
prywatnych.

–

–

–

Źródło: Opracowanie własne.

Jak już wspomniano, rodzina może zatem wpływać na przedsiębiorstwo i jej wyni-
ki, głównie poprzez cele rodziny, układy rodzinne oraz poprzez swoje zasoby i majątek 
[Steier 2001]. Aby rozwinąć teorię na temat tego w jaki sposób cele rodziny, układy 
i zasoby wpływają na wyniki przedsiębiorstwa może zostać zaadaptowana wspominana 
już wcześniej teoria agencji oraz teoria zasobowa przedsiębiorstwa. Teoria agencji oraz 
teoria zasobowa wskazują na to, że pewne czynniki związane z rodziną mogą prowa-
dzić do wielu korzyści agencji oraz nabywania nowych wartości podczas gdy inne czyn-
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niki mogą spowodować powstanie kosztów agencji oraz mogą prowadzić do osłabienia 
wyników firmy. 

Obniżone koszty agencji mogą wynikać z tego, że cele pryncypała oraz agenta są 
zbieżne w przedsiębiorstwach rodzinnych. Jest to efektem wysokiego zaufania oraz wy-
znawania tego samego systemu wartości pomiędzy członkami rodziny. Zasoby czy ina-
czej majątek organizacji to przede wszystkim kapitał ludzki ze szczególnym wykształce-
niem, umiejętnościami, elastycznością oraz motywacją. Należący również do zasobów 
przedsiębiorstwa rodzinnego kapitał społeczny to szczególnego rodzaju relacje jakie 
nawiązuje i rozwija rodzina z pracownikami, klientami, dostawcami oraz innymi udzia-
łowcami, które powodują przychylność dla przedsiębiorstwa. Nazwisko rodziny jako 
marka przedsiębiorstwa czy produktów lub usług może prowadzić do wytworzenia po-
zytywnego wizerunku firmy. Istotnym czynnikiem są również zasoby materialne i fi-
nansowe rodziny, które mogą zostać wykorzystane celem wsparcia przedsiębiorstwa tak 
długo aż nie zaczną być „przywłaszczane” przez członków rodziny celem zaspokojenia 
tylko prywatnych potrzeb. Przedstawione w artykule rozważania teoretyczne powinny 
zostać empirycznie zweryfikowane. 
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Rodzinny charakter biznesu
„Poprzez rodzinę, dla rodziny…  
do powodzenia przedsiębiorstwa”

The Family Business Network 

Abstract
Family businesses are an indispensable element of modern economies. Exposing familiarity supports 
creating a positive image of the company. Contemporary picture of family business on the one hand 
requiring the tradition of the other modern, virtual “e-signs. “ Analyzing family businesses should focus 
both in the economic sphere, as well as psychosocial. Certain functions of the family translate into 
the functioning of family businesses. This article indicates the importance of the family nature of the 
business and raises issues of familiarity. The authors give examples of projects supporting the family 
business, demonstrating the growing popularity of family companies in Poland.

Wstęp

Nastał czas w którym przedsiębiorstwa rodzinne stały się niezastąpionym i nieod-
łącznym elementem, polskiej gospodarki. Z badań i obserwacji możemy wnioskować, 
że znaczącymi (niejednokrotnie dominującymi) podmiotami sektora MMŚP stają się 
przedsiębiorstwa rodzinne. Część z nich stanowi filary dużych korporacji, a ich rola 
i wpływ na gospodarkę kraju jest niebagatelny. Docenienie sektora firm rodzinnych jest 
determinantą, którą należy traktować poważnie (wręcz priorytetowo), a doświadczenia 
państw tzw. Starej Unii są tego najlepszym dowodem

Gdy spoglądamy na firmy rodzinne naszą uwagę przykuwa najpierw czynnik eko-
nomiczno-branżowy. Analizując samo zjawisko tworzenia podmiotów o charakterze 
familijnym powinniśmy skupić się także na sferze psychospołecznej. Określone funk-
cje rodziny służą zaspokojeniu konkretnych oczekiwań jednostek, wchodzących w jej 
skład, ale również wymogów i potrzeb danej społeczności. Bez wątpienia „rodzina jest 
sprzyjającym środowiskiem dla zachowań przedsiębiorczych” [ Jeżak, Popczyk, Winnic-
ka Popczyk 2004, s. 15]. Ten pozytywny „klimat” daje szerokie spektrum możliwości 
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rozwoju jednostek, grup społecznych (z samą rodziną na czele), ale także społeczności 
lokalnych. To także znakomita promocja miast i regionów, a niejednokrotnie duma ca-
łego kraju.

Rodzinny – czyli jaki?

Porządkując wiedzę na temat rodziny w kontekście jej funkcjonowania - w oparciu o li-
teraturę z pogranicza ekonomii, psychologii i socjologii - przez pryzmat family busi-
ness, można wysnuć pewne interdyscyplinarne spostrzeżenia. Korelując ze sobą, za 
Sułkowskim i Marjańskim, to co wyróżnia firmy rodzinne spośród innych podmio-
tów, z funkcjami rodziny wskazywanymi przez Tyszkę, można pokusić się o stworze-
nie wieloaspektowego obrazu firmy rodzinnej. Funkcja rodziny to „wyspecjalizowane 
oraz permanentne działania i współdziałania członków rodziny, wynikające z bardziej 
lub mniej uświadamianych sobie przez nich zadań, podejmowanych w ramach wyzna-
czonych przez obowiązujące normy i wzory, a prowadzące do określonych efektów” 
[Tyszka 1976, s. 74]. Firma rodzinna, natomiast, to „podmiot gospodarczy, w którym 
kontrola własnościowa lub zarządzanie podmiotem pozostają w rękach przedstawicieli 
rodziny, a w funkcjonowanie podmiotu gospodarczego jest zaangażowany więcej niż 
jeden członek rodziny” [Sułkowski, Marjański 2009, s. 16]. Przedsiębiorstwo rodzinne 
wyróżniają spośród innych podmiotów gospodarczych następujące cechy: „współzależ-
ność przedsiębiorstwa i rodziny; korzystanie z rodzinnych zasobów finansowych, oso-
bowych i intelektualnych; strategie i metody, sukcesji rodzinnej; familistyczna kultura 
organizacyjna” [Sułkowski, Marjański 2009, ss. 31-33].

Przez analogie do grup funkcji rodziny (wyróżnionych przez Tyszkę), po „nałożeniu 
kalki” z głównych cech przedsiębiorstwa rodzinnego (ukazanych przez Sułkowskiego 
i Marjańskiego) wyodrębnić można determinanty funkcjonowania członków biznesu 
familijnego.
1. Funkcja ekonomiczna w skład której wchodzą także:

a. Funkcja materialno-bytowa – zaspokajanie potrzeb materialnych i finansowych 
wszystkim członków najbliższej rodziny (lub tych spośród dalszych jej człon-
ków, którzy pozostają w bliskich kontaktach).

b. Funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca – troska o dzieci i osoby starsze (chore), jest 
o de facto nawiązywanie do (niegdyś funkcjonującego) modelu rodziny wielopo-
koleniowej. Roztaczanie opieki nad przyszłymi pokoleniami przygotowującymi 
się do przejęcia rodzinnej schedy, ale także tymi jej członkami, którzy (być może) 
„rozkręcali” ów familijny biznes.

c. Swoistą wypadkową funkcji materialno-bytowej i funkcji opiekuńczo-zabezpie-
czającej jest np. łożenie na edukację (studia, kursy, szkolenia etc) przyszłych po-
koleń

2. Funkcja społeczno-wyznaczająca składająca się z:
a. Funkcji klasowej. W tym wypadku odwołań do klasowości można szukać u Ma-

xa Webera, który wyodrębniał:
klasy własności – wyróżnić należy uprzywilejowanych rentierów, a na przeciwle-
głym biegunie osób nieposiadających własności oraz dłużników;

–
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klasy zawodowo-dochodowe – z jednej strony przemysłowcy oraz przeciwstawni 
wobec nich pracownicy najemni;
klasy społeczne - wyodrębniające się na wielu płaszczyznach, zbliżone do sta-
nów.
W przypadku klas właścicieli i klas zawodowo-dochodowych Weber zakładał 
istnienie klas pośrednich pomiędzy nimi. [Britannica]. Niewątpliwie owych na-
wiązań do klasowości, w kontekście funkcji społecznych, można poszukiwać 
także w teoriach Pierre’a Bourdieu, czy nawet Karola Marksa.

b. Funkcja legalizacyjno-kontrolna, sprowadza się ona do legalizowania (akcep-
towana lub odrzucania) niektórych typów zachowań i sprawowaniu wzajemnej 
kontroli członków rodziny. Można uznać, że funkcja ta to ogół czynności wy-
chowawczych, interpretowanych jako zewnętrzny wpływ na jednostkę powodu-
jący określone zmiany w osobowości 

c. To także kwestie wzorców osobowych i systemów wartości którymi dana rodzi-
na się kieruje; kuriozalnym, acz prawdziwym przykładem może być np. sycylijska 
mafia.

3. Funkcja biopsychiczna w ramach której znajdują się: funkcja prokreacyjna i funk-
cja seksualna. Bardzo upraszczając znaczenie tej funkcji, ale jednocześnie oddając 
sedno, można powiedzieć, iż jest to dostarczanie społeczeństwu (a w ujęciu tego 
tematu, zwłaszcza rodzine nowych członków (nowych spadkobierców, kontynuato-
rów).

4. Funkcja socjopsychologiczna do której możemy zaliczyć funkcje: socjalizacyjną, 
kulturalno-rekreacyjno-towarzyską i emocjonalno-ekspresyjną. Te składowe stano-
wią o sprawnym funkcjonowaniu jednostki w grupie, zarówno podczas pracy, jak 
i poza nią. Firma rodzinna jest miejscem, które spełnia funkcję swoistego kataliza-
tora wstrząsów, filtru i pomostu, chroniąc członków „klanu” przed brutalizacją ży-
cia codziennego. Może stanowić swojego rodzaju falochron przed różnego rodzaju 
ujemnymi wpływami i konfliktami współczesności [Żebrowski 2001,s. 16].
Powyższe funkcje są niejako dookreśleniem sprawnego i harmonijnego funkcjono-

wania firmy, w której familijny charakter jest elementem wspomagającym i mobilizu-
jącym. Opisanych powyżej funkcji nie można traktować rozdzielnie, często na siebie 
nachodzą i pozostają w układzie zależnościowym. „Firma staje się stylem życia człon-
ków rodziny, co powoduje, że często mieszają się kategorie zawodowe i prywatne” [Suł-
kowski, Marjański 2009, s. 31].

W ten sposób firma rodzinna jawi się jako podmiot nie tylko gospodarczy, ale także 
społeczny, otoczony przepisami i ustaleniami, jednakże jej sednem jest funkcjonowa-
nie zgodne z ludzką natura, a nie oparte li tylko na kazusach i normach prawnych. Jej 
członków łączą nierozerwalne więzi pokrewieństwa, opiera się na szacunku i zaufaniu, 
a niejednokrotnie również na wzajemnej trosce. Warto nadmienić, iż Międzynarodowy 
Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych wskazuje, iż: „rodzina jest naturalną i podsta-
wową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Pań-
stwa” [Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 1966]. Można zatem 
uznać, że ochrona ta, po części, przenosi się także na firmy rodzinne.

–

–

–
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Eksponowanie rodzinności fi rmy

Zmienia się postrzeganie biznesu rodzinnego, zmienia się jego odbiór, postrzeganie. 
Przedsiębiorcy coraz częściej ujawniają atut (cechę czy też specyfi kę) swojej fi rmy, którą 
niewątpliwie jest rodzinność. Dowodzi to wzrostu świadomości w zakresie korzyści ja-
kie może przynieść dodanie przymiotnika „rodzinny” do wizerunku przedsiębiorstwa. 
Najstarsze i najpopularniejsze przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce od dawna identyfi -
kuję się z typem przedsiębiorstwa rodzinnego. 

Pozytywne postrzeganie rodzinnego charakteru odzwierciedla uznanie przez 94% 
przedsiębiorstw, iż mogą zostać nazwane fi rmami rodzinnymi. Przedsiębiorstwa, mimo 
iż nie zawsze eksponują fakt rodzinności są przekonane, że bycie family business prze-
kłada się na korzyści biznesowe. [PENTOR 2009, ss. 38,44]

Dwie trzecie badanych przedsiębiorstw, choć z różnym natężeniem, podkreśla 
w relacjach biznesowych fakt bycia fi rmą rodzinną (wykres 1). Istnieje jednak grupa 
przedsiębiorców, którzy maskują rodzinny charakter swojego biznesu. Powody takiego 
zachowanie mogą być różne. Jedną z obaw przedsiębiorców jest skojarzenie rodzinnego 
charakteru biznesu z małymi nieprofesjonalnymi fi rmą, a także z nepotyzmem. 

Wyk. 1. Eksponowanie rodzinności w relacjach biznesowych (N=1545)

Źródło: Kowalewska et al. 2009,s. 79

Można założyć, że wraz z osiągnięciem sukcesu rynkowego przez fi rmę znikają 
obawy przed ujawnianiem charakteru rodzinnego przedsiębiorstwa; zatem eksponowa-
nie rodzinności jest determinowane odnoszeniem sukcesów. [Kowalewska et al. 2009, 
ss.79-80]. 

„Nazwa i wizerunek rodziny mogą stać się cennym zasobem biznesowym, którymi 
próbuje się zarządzać tak, jak innymi „twardymi” zasobami” [Surdej, Wach 2010, s. 
27]. Reputacja fi rmy stanowi kwintesencję niematerialnych wartości przedsiębiorstwa. 
Odnosi się do tego jak przedsiębiorstwo postrzegane jest przez inne osoby i co o nim 
myślą [Low, Kalafut 2006, ss. 102-103]. Idąc z duchem czasu, dbając o innowacyjność 
fi rmy, nie należy zapominać o cennych, wypracowanych przez lata wartościach naszego 
biznesu. „Plastikowa”, neonowa reklama nie mająca nic wspólnego z estetyką i dobrym 
gustem nie zastąpi (tradycyjnych) szyldów fi rm rodzinnych, kojarzonych z historią, 
wielopokoleniowością i wysoką jakością przedsiębiorstwa; choć czasy tandety i wszech-

Rodzinny charakter biznesu



262

obecnego kiczu nie minęły jeszcze, i nadal w pewnych obszarach rynku święcą swój 
triumf. 

Szczególnego znaczenia w kształtowaniu reputacji nabrał Internet. Najnowsze 
technologie teleinformacyjne, sieć globalna, konwergencja mediów i usług wychodzą 
naprzeciw tym wszystkim podmiotom, które przeszły ze świata analogowego, do cy-
frowego. Coraz więcej obszarów naszego życia determinowanych jest wirtualną rzeczy-
wistością, ma ona niebagatelny wpływ na komunikację i koegzystencję. Ów wirtualny 
świat stał się źródłem informacji, miejscem prowadzenia e-biznesu, jest również „po-
ligonem” rozrywki. Otaczająca nas rzeczywistość zmienia się, modyfikują się formy 
i narzędzia poznawania świata. Nie tylko ułatwia to codzienność, ale także zmienia 
utarte formuły funkcjonowania w społeczeństwie. Zmienia się podejście do edukacji, 
pracy, znajomych, rodziny. Rozwój ten wpływa na stosunki społeczne, zachowania, 
a nawet rytm dnia.

Przedsiębiorstwa rodzinne przez pokolenia budują swoją tożsamość. Rodzinnego 
rodowodu nie ukrywają znane polskie firmy, są to m.in.: Blikle, Piotr i Paweł, Solaris, 
Urbanek, Grycan, Gruszecki, Roleski, Duda, Wojas i inne (tabela 1), podkreślając tym 
samym pewną unikalność swojej marki. Eksponowanie rodzinności pomaga wymie-
nionym firmom w wypracowaniu pozytywnego wizerunku. Na ten obraz składają się 
także współczesne, wirtualne „e-szyldy”.

Tab. 1. Cytaty ze stron internetowych przedsiębiorstw rodzinnych, podkreślające ro-
dzinny charakter firmy.

A.Blikle -„Na dzisiejsz y kształt firmy złoż yła się praca pięciu pokoleń.”
Bracia Urbanek -„Jesteśmy firmą rodzinną, opartą wyłącznie na polskim kapitale.(…). Dziś stworzona 
przez ojca i synów firma z powodzeniem sprzedaje produkty na całym świecie podejmując rywalizację ze 
wzrastającą konkurencją w segmencie przetwórstwa owoców i warz yw.”
Cukiernia Gruszecki -„Cukiernia Edward Gruszecki jest przedsiębiorstwem rodzinnym. Jej założ y-
cielem 40 lat temu był obecny jedyny właściciel Edward Gruszecki, z którym współpracuje żona Wanda, 
córka Renata i syn Jarosław.”
Duda -„ Polski Koncern Mięsny DUDA to firma rodzinna, założona przez rodzinę Duda w 1990 roku”
Grycan -„Lody od pokoleń”;„ Powstały lody na miarę nasz ych czasów, tworzone z poszanowaniem trady-
cji przekaz ywanej w naszej rodzinie z pokolenia na pokolenie.
Mokate -„Będziemy starać się, aby najlepsze tradycje firmy rodzinnej, takie jak przedsiębiorczość, rzetel-
ność, uczciwość - zachować w strukturach korporacyjnych”.
Piotr i Paweł -„Kiedy w 1990 roku Eleonora Woś wraz z synami Piotrem i Pawłem postanowili wyko-
rz ystać swoje doświadczenie, wiedzę teoretyczną oraz intuicję handlową i otworz yć swój pierwsz y własny 
sklep, kierowali się mottem: Taki sklep, w jakim sami chcielibyśmy kupować.” 
Roleski -„Firma Roleski została założona w 1972 roku jako przedsiębiorstwo rodzinne.”
Solaris Bus & Coach -„Solaris Bus & Coach S.A. to przedsiębiorstwo rodzinne z siedzibą w Bolecho-
wie koło Poznania.”
Sowa -Cukiernia Adam Sowa to firma z tradycjami, bazującą na własnych sprawionych recepturach. 
Założ ył ją w 1946 Feliks Sowa mistrz piekarski i cukiernicz y.
Wojas -„Co najważniejsze - spółka pozostała do dzisiaj przedsiębiorstwem rodzinnym, w którym najważ-
niejsza jest wielopokoleniowa szewska tradycja rodziny osobiście zaangażowanej w dostarczanie klientom 
produktów najwyższej jakości.”

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron www wymienionych firm;[Przybyła 2011]
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Sułkowski i Marjański zauważają związek między kulturą organizacyjną a tożsamo-
ścią i wizerunkiem przedsiębiorstwa rodzinnego (rysunek 1). Firmy rodzinne mimo 
oczywistych różnic, występujących między nimi, napotykają problemy dotykające po-
dobnych sfer, tożsamościowo-wizerunkowych.

Rys. 1. Sprzężenie kultury, tożsamości i wizerunku organizacji.

Źródło: Hatch, Schultz 2004, s. 379
Rodzinność jest kluczową kwestią w funkcjonowania family business, z drugiej 

strony nader często maskowana i pomijana w relacjach z otoczeniem powoduje roz-
bieżności w wizerunku firmy [Sułkowski, Marjański 2009, s. 124].

W firmach o charakterze familijnym przenikają się dwie podstawowe sfery: praca 
i życie rodzinne jej członków. Z jednej strony mankamentem, a z drugiej atutem przed-
siębiorstw rodzinnych jest ścisła zależność między wizerunkiem firmy a wizerunkiem 
rodziny, i odwrotnie. Pozytywne / negatywne postrzeganie firmy przekłada się na do-
bre / złe imię rodziny. Świadomi członkowie rodziny, pracujący we wspólnym przedsię-
biorstwie, dbający o wizerunek swojego „klanu” przywiązują wagę do aspektów pracy 
takich jak: jakość, opiekuńczość w stosunku do zatrudnionych pracowników, sponso-
ring czy akcje charytatywne. Z kolei dobra opinia o rodzinie wspólnie prowadzącej 
działalność gospodarczą stanowi przewagę konkurencyjną firmy i przekłada się na jej 
dobrą reputację [Jeżak, Popczyk, Winnicka-Popczyk, s. 32]. Przedsiębiorstwo mające roz-
poznawalny i ceniony wizerunek może stać się inkubatorem biznesowym, z którego roz-
chodzić się będą różnorodne przedsięwzięcia i inicjatywy [Surdej, Wach 2010, s. 27].

Inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorstw rodzinnych

Pejoratywne skojarzenia dotyczące firm rodzinnych powinny odejść do lamusa. Wsze-
lakie działania podejmowane przez organizacje naukowe i komercyjne sprzyjają kre-
owaniu obrazu polskiego przedsiębiorstwa rodzinnego.

Aktualnie przykładem przedsięwzięcia doceniającego problematykę familijnego 
biznesu w Polsce jest: Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych [IFR], które ma na 
celu szeroko rozumianą aktywizację środowiska przedsiębiorców rodzinnych. Kolejny 
przykład to pilotażowy program szkoleniowy „Projekt Firmy Rodzinne” skierowany 
do kadry menedżerskiej firm rodzinnych, nastawiony na wspólne uczenie się i wymia-
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nę doświadczeń [Firmy Rodzinne, s. 1]. Potencjał drzemiący w biznesach rodzinnych 
dostrzegł także Newsweek. Konkurs „Firmy Rodzinne Roku 2011” jest najnowszym 
przykładem zainteresowania tematyką family business w naszym kraju. Jego celem 
jest wyłonienie najszybciej rozwijających się polskich biznesów rodzinnych. Nagroda 
w „Ranking Firma Rodzinna Roku” daje możliwość podniesienia prestiżu przedsię-
biorstwa i wzrostu rozpoznawalności w całym kraju [Firmy Rodzinne Roku].

Świat biznesu akcentuje olbrzymi kapitał możliwości ulokowany w przedsiębior-
stwach rodzinnych. W następnych stuleciach właśnie te formy przedsiębiorczości będą 
odgrywać coraz większą rolę w gospodarkach poszczególnych państw. Powstaje coraz 
więcej instytucji, powołanych do wspierania firm rodzinnych. Family Firm Institute 
jest grupą ponad 1000 profesjonalnych doradców świadczących swoje usługi (w oparciu 
o ponad 100 uniwersyteckich programów) dla tej właśnie grupy przedsiębiorców. Fa-
mily Business Network z siedzibą w Szwajcarii „jest międzynarodową organizacją typu 
not-for-profit, siecią która jest prowadzona przez firmy rodzinne, dla firm rodzinnych, 
w celu wzmocnienia sukcesu z pokolenia na pokolenie” [Family Business Network].

„Można przyjąć, że nowa dyscyplina – nauka o przedsiębiorstwie rodzinnym – wy-
odrębniła się pod koniec wieku XX. W tym czasie uaktywniło się międzynarodowe 
grono badaczy o utrwalonej reputacji z dorobkiem naukowym w tej dziedzinie oraz ze 
zbiorem teorii i paradygmatów badawczych, w ramach których można prowadzić bada-
nia firm rodzinnych” [Krynicki 2009, s. 6]. Również w Polsce problematyka przedsię-
biorczości rodzinnej ujrzała światło dzienne – mimo, iż family business nie jest novum 
we współczesnej gospodarce. Dożyliśmy czasów, w których zaczęto doceniać wartość 
rodzinnych podmiotów gospodarczych i stwarzać możliwości ich swobodnego i stabil-
nego rozwoju. Liczba opracować naukowych i komercyjnych na temat family business 
wzrasta, co napawa optymizmem. Polska nauka stoi na dobrej drodze w kierunku wy-
pełnienia luki, jaka istnieje w sferze zarządzania przedsiębiorstwami rodzinnymi.

W. Popczyk sygnalizuje konieczność zmiany w oficjalnych systemach edukacyjnych. 
W związku ze zjawiskiem zbliżania nauki do praktyki życia gospodarczej postuluje 
o wzbogacenie programu studiów o przedmiot zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym. 
Niewątpliwie byłoby to kolejne działanie sprzyjające rozwojowi polskiej przedsiębior-
czości rodzinnej [Popczyk 2004, ss. 368-369]. Edukacja przyszłych sukcesorów na 
poziomie akademickim jest elementem podnoszącym kompetencje, a co za tym idzie 
konkurencyjność family business. Nieliczne Polskie uczelnie już oferują w programie 
swoich studiów przedmioty związane z biznesem rodzinnym. Uniwersytet Łódzki 
może pochwalić się przedmiotem „Przedsiębiorczość rodzinna”, „Zarządzanie finansa-
mi firmy rodzinnej” oraz „Przedsiębiorstwa rodzinne na rynkach międzynarodowych”. 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wprowadził przedmiot „Zarządzanie firmą 
rodzinną”. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu utworzyła specjalność Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem Rodzinnym, z kolei Szkoła Główna Handlowa proponuje podyplo-
mowe Studia Zarządzanie Biznesem Rodzinnym.

Nie dziwi fakt, iż tematyka przedsiębiorstwa rodzinnego zaistniała w wirtualnym 
świecie. Wpisując w wyszukiwarkę internetową Google pokrewne hasła związane 
z przedsiębiorstwami rodzinnymi otrzymamy wyniki, które potwierdzają duże zain-
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teresowania problematyką firm rodzinnych. Wyniki wyszukiwania w na www.google.pl 
(04.01.2011) są następujące:

7,010,000 wyników dla "family business"
47,900 wyników dla "biznes rodzinny"
37,700 wyników dla "firma rodzinna"
32,900 wyników dla "przedsiębiorstwo rodzinne"
Dostrzeżenie oraz uświadomienie społeczno-ekonomicznego znaczenia sektora 

firm rodzinnych przez państwo i szerokie kręgi społeczeństwa zagwarantuje sukces 
w zakresie doskonalenia funkcjonowania i rozwiązywania problemów family business 
[ Jeżak, Popczyk, Winnicka-Popczyk 2004, s. 207].

Zakończenie

Przedsiębiorstwa świadome swojej „rodzinności” wykorzystują ten atut w działaniach 
marketingowych, zmaganiach z konkurencją czy też w sytuacjach kryzysowych. Nie-
wątpliwie wszelkiego rodzaju aktywność i przedsięwzięcia propagująca przedsiębior-
czość rodzinną w Polsce przyczyniają się do pozytywnego postrzegania i prestiżu tych 
podmiotów. Zmienia się funkcjonowanie rodzin, a wraz z tymi transformacjami zmia-
nom ulega także profil i formuła egzystowania firm rodzinnych. Podejście nas wszyst-
kich, szeroko rozumianych konsumentów i decydentów ma niebagatelny wpływ na te 
niedoceniane (częstokroć wypierane lub celowo zapominane) podmioty napędzające 
współczesną gospodarkę. Potencjał drzemiący w rodzinnych biznesach jest swoistym 
perpetuum mobile, gdyż ta podstawowa komórka społeczna będzie funkcjonowała tak 
długo, jak długo będzie istniała ludzkość. Mechanizm napędzający przedsiębiorstwa 
rodzinne, do działania, to kolejna zmiana pokoleniowa, niosąca nowe rozwiązania, ale 
jednocześnie pamiętająca o sile tradycji. 
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Zjawisko agencji w firmach rodzinnych

Abstract 
The meaning and popularity of family firms are crucial for modern national economies. Family business 
implement into society not only economical functions, but also ethical, connected with promoting 
internal values. Due to many obstacles, very often their succesfull development is impossible. Agency 
theory is one of thoese that help to optimalize the cost structure of entity. It describes which contracts 
enclosesed at different risk level, information acces and uncertainity of outcomes are the most effec-
tive for the company. Conducted researches indicate thtat family firms are not free of agency costs. 
However due to different features of family and non- family firms, agency costs are strongly diversified 
for these two groups of companies. Under specific circumstances these costs are much lower and 
in other higher. Moreover in family firms exist exclusive agency costs appearing due to intra-family 
relationships. Presented in this article agency costs common in family business is only fragmentary, 
because of high complexity of agency phenomenon, multippicity of relations and huge diversification 
of companies numbered as family companies.

Wstęp

Znaczenie i popularność występowania firm rodzinnych są istotne we współczesnej 
gospodarce wielu krajow. Odpowiadają one za zatrudnienie około 62% ogółu osób 
zatrudnionych w Stanach Zjednoczonych, przy równoczesnym tworzeniu PKB na po-
dobnym poziomie (64%), natomiast same stanowią około 80-90% wszystkich przedsię-
biorstw działających w USA [Astrachan, Shanker 2003, s. 217–221]. Przedsiębiorstwa 
rodzinne stanowią także znaczną część populacji przedsiębiorstw funkcjonujących 
min. w Meksyku, Argentynie oraz Hong-Kongu (ponad 65%), czy krajach Europy, 
takich jak: Belgia i Grecji [La Porta, Lopez de Silanes, Shleifer 1999, s. 492]. Duże 
znaczenie tej formy prowadzenia przedsiębiorstw dla funkcjonowania calej gospodarki 
kraju potwierdzają również badania na rynku azjatyckim, w szczególnosci w Chińskiej 
Republice Ludowej [Carney, Gedajlovic 2002, s. 35]. 

Firmy rodzinne nie tylko spełniają ważne funkcje ekonomiczne, ale warto zwró-
cić uwagę, iż w tego rodzaju firmach z pokolenia na pokolenie przekazywane są rów-
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nież wartości, które je otaczają. Niejednokrotnie jest to: wspieranie dzieci w zarabianiu 
własnych pieniędzy, działalność dobroczynna, utrwalanie więzów rodzinnych, a także 
inne, które składają się na budowę pozytywnego wizerunku i reputacji firmy [Ander-
sen, Mansi, Reeb 2003, s. 265; Karra, Tracey, Phillips 2006, s. 2]. Należy jednak dodać, 
że firmy rodzinne są jednak nietrwale. Szacuje się, że ponad 30% firm rodzinnych jest 
w stanie przetrwac do drugiej generacji właścicieli, już tyko 12% do trzeciej, natomiast 
zaledwie 3% do czwartej i kolejnych [Cater 2004].

Celem głównym artykułu jest identyfikacja i charakterystyka kosztów agencji, wy-
stępujących w firmach rodzinny. Ponadto autrzy podejmują próbę charakterystyki firm 
rodzinnych oraz istoty teorii agencji i kosztów, które obejmuje. Celem empirycznym 
opracowania jest wskazanie zakresu i siły występowania kosztów agencji w praktyce 
funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych. Przy czym przyjęto hipotezę, iż przed-
siębiorstwa rodzinne nie są wolne od kosztów agencji i mimo, iż niektóre występują 
w mniejszym nasileniu, aniżeli w pozostałych podmiotach, pojawiają się koszty agencji 
charakterystyczne wyłącznie dla firm rodzinnych.

Rola firm rodzinnych we współczesnej gospodarce

Firmy rodzinne stanowią obecnie znaczący motor polskiej gospodarki, równocześnie 
współtworząc grupę kluczowych pracodawców w kraju [Żukowska 2009, s.1]. Jednakże 
precyzyjne określenie wpływu znaczenia firm rodzinnych na funkcjonowanie gospo-
darki kraju jest możliwe dopiero po precyzyjnym przedstawieniu definicji przedsiębior-
stwa rodzinnego. W literaturze spotkać można różnie sformułowane definicje firmy 
rodzinnej [PARP 2009, s. 56]. Zróżnicowane definiowanie prowadzi do znacznych 
utrudnień w porównywaniu wyników badań. Trudności w definiowaniu wynikają min. 
z braku występowania formalnych kryteriów wyróżnienia firm rodzinnych, co powo-
duje, iż grupa ta jest mocno zróżnicowana i uwzględnia podmioty o różnej strukturze 
własnościowej, wielkości, wieku i długości funkcjonowania, formie prawnej, a także 
zróżnicowanych metodach zarządzania. Ponadto należy zwrócić uwagę na specyfikę 
samej nazwy grupy, która łączy w sobie pojęcia o różnych rodowodach, odbiorze spo-
łecznym oraz historii – przedsiębiorstwo oraz rodzina [Sarin 2006, s. 1-2]. 

Należy zwrócić również uwagę, że w zależności od przyjętej definicji, ekonomiczne 
rezultaty firm rodzinnych będą zróżnicowane. Wśród głównych kryteriów branych pod 
uwagę przy określaniu przynależności podmiotów do grupy firm rodzinnych bieżę się 
pod uwagę udział procentowy w strukturze własności, prawo głosu, wpływ na decyzje 
strategiczne, zaangażowanie kolejnych generacji, aktywne zarządzanie przez członków 
danej rodziny. Najszersze proponowane ujęcia wskazują na określenie pewnego stopnia 
efektywnej kontroli w zakresie decyzji strategicznych oraz przynajmniej zamierzenia, 
że firma zostanie w rękach rodziny [Shanker, Astrachan 2003, s.211-212]. Definicje 
te uwzględniają także podmioty, w których członkowie rodziny nie są bezpośrednio 
zaangażowani w prowadzenie działalności, jednak pozostają w kontakcie poprzez 
wpływ na proces decyzyjny, przykładowo poprzez członkostwo w radzie nadzorczej 
lub zachowanie znacznego pakietu akcji. Podejście pośrednie wskazuje na podmioty, 
w których działalność prowadzona jest przez założyciela lub jego krewnych, natomiast 
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rodzina posiada prawną kontrolę nad akcjami uprawniającymi do głosowania. Najwęż-
sze podejście podkreśla znaczenie wielopokoleniowości firm rodzinnych, bezpośred-
niego zaangażowania członków rodziny w prowadzenie działalności oraz ich udziału 
w strukturze własności, a także uwzględnienie w strukturze firmy więcej niż jednego 
członka rodziny, który posiada znaczący zakres obowiązków związanych z zarządza-
niem podmiotem [Shanker, Astrachan 1996, s.108-110]. 

Wybór rodzaju definicji wpływać będzie istotnie na obszar zainteresowań badacza 
oraz liczbę podmiotów, które podlegać będą badaniu. Oznacza to, że analiza danych 
statystycznych oraz wyników badań nad aspektami behawioralnymi powinna być do-
konywana pod kątem wielkości grupy firm rodzinnych oraz ich charakterystyki. Przy-
kładowo na rynku amerykańskim, w zależności od przyjętej definicji uzyskano nastę-
pujące rezultaty:

liczba podmiotów należących do grona firm rodzinnych kształtuje się od 4,1 do 
20,3 mln;
liczba osób zatrudnionych w firmach rodzinnych waha się w przedziale od 19,8 do 
77,2 mln; 
firmy rodzinne odpowiadają za tworzenie PKB w 12% do 49% [Shanker, Astrachań 
2003, s. 116].
Ponadto zróżnicowanie populacji przedsiębiorstw rodzinnych wynika min. z cha-

rakterystyki przynajmniej trzech subsystemów przedstawionych przez F. Hoy oraz G. 
Vesser: właściciela, rodziny i menedżera [por. Stradomski 2010, s. 49]. Wskazane sub-
systemy są źródłem min. zasobów, kompetencji oraz ograniczeń w funkcjonowaniu 
podmiotu, które znajdują odzwierciedlenie we wszystkich obszarach działalności fir-
my, poczynając od pozyskiwania zasobów, poprzez politykę rynkową czy zatrudnienia, 
kończąc na decyzjach finansowych.1 

Subpopulacja firm rodzinnych składa się z podmiotów o różnej wielkości. Nie tyl-
ko mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa należą do tej grupy firm, mimo, iż są one 
podmiotami dominującymi, ale także duże korporacje działające na rynku międzyna-
rodowym. Istotne zróżnicowanie dotyczy również wieku i długości funkcjonowania 
podmiotów, branży, w której są aktywne, formy prawnej, a także formy własności. 
Wszystko to wpływa na stworzenie obrazu bardzo zróżnicowanej grupy podmiotów, 
w której trudno o dokonywanie uogólnień wyników badań przeprowadzonych na wy-
branej, wąskiej grupie firm. Można jedynie wskazać, przy zaistnieniu jakich warunków 
oraz spełnieniu jakich kryteriów, wyniki badań odzwierciedlać będą rzeczywistość. Od-
niesienie to również ma zastosowanie do teorii agencji oraz kosztów z nią związanych. 

Niemniej wskazać można cechy charakterystyczne dla większości firm rodzinnych, 
które odróżniają je od pozostałych podmiotów:

zatrudnienie lub aktywne wspieranie działalności firmy, przez co najmniej jednego 
członka rodziny;
determinowanie wyboru ścieżki kariery zawodowej członków firmy przez istnienie 
1 Stradomski przywołuje jeden z występujących w literaturze podziałów firm rodzinnych. Uwzględ-

niając orientację rodzinną i biznesową przedsiębiorstwa rodzinne można podzielić na cztery główne kla-
sy, w zależności od zakresu udziału roli członków rodziny oraz nastawienie pro-biznesowe. Do wskaza-
nych klas należą: Family Life Tradition, House of Businss, Hobby Salon oraz Family Money Machine.
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i funkcjonowanie firmy rodzinnej;
istnienie warunków wpływających istotnie na sukcesję własności oraz kontroli 
w przedsiębiorstwie; 
wywieranie znaczącego wpływu lub bezpośrednie zarządzanie firmą rodzinną przez 
członków rodziny;
odzwierciedlenie wartości wyznawanych przez rodzinę w systemie wartości repre-
zentowanych przez przedsiębiorstwo rodzinne;
brak wyraźnego rozgraniczenia między rodziną a firmą;
powiązanie historii firmy i rodziny; 
poczucie odpowiedzialności członków rodziny za funkcjonowanie przedsiębior-
stwa, zarówno bieżące, jak i strategiczne [Stradomski 2010, s. 53].
Udział firm rodzinnych w ogóle podmiotów funkcjonujących w danej gospodarce 

może być zatem istotnie zróżnicowany, w zależności od przyjętych kryteriów. Przykła-
dowo w badaniach R. La Porty, przeprowadzonych w 1999 roku [La Porta, Lopez de 
Silanes, Shleifer 1999, s. 478] za kryterium kwalifikujące dany podmiot do grona przed-
siębiorstw rodzinnych przyjęto osoby będące kontrolnym udziałowcem (jeżeli osoba 
z danej rodziny była kontrolnym udziałowcem, firmę uznawano za przedsiębiorstwo 
rodzinne). Na podstawie kompleksowych badań wskazano strukturę udziału przedsię-
biorstw rodzinnych w udziale przedsiębiorstw w grupie największych przedsiębiorstw 
funkcjonujących w wybranych krajach, z której wynika, że średnia dla badanej grupy 
27 państw wynosi 30%, przy czym duży biznes rodzinny najbardziej rozpowszechnio-
ny jest w Meksyku (100%), Hongkongu (70%) i Argentynie (65%), natomiast najmniej 
w Wielkiej Brytanii (0%), Japonii (5%) oraz Australii (5%) [La Porta, Lopez de Silanes, 
Shleife 1999, r s. 492]. Badania te potwierdzają, że wraz ze wzrostem wielkości przed-
siębiorstwa, maleje w nim udział rodziny, ze względu na przekształcenia powiązane ze 
wzrostem rozmiarów oraz przekształceniem podmiotu w klasyczną korporację, cha-
rakteryzującą się zanikiem rodzinnej kultury organizacyjnej i rozproszoną własnością. 

Również w Polsce nie funkcjonuje jednolita definicja firmy rodzinnej. Przyjmowa-
nie definicji, które wykształciły się za granicą, na potrzeby badań krajowych wydaje się 
być nieodpowiednie, chociażby ze względu na fakt, iż były one tworzone w latach 70-
80 ubiegłego wieku, a więc uwzględniały działanie w warunkach wielowiekowego kapi-
talizmu pozwalającego na funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych prowadzonych 
przez kolejne pokolenia właścicieli [PARP 2009, s. 59]. W Polsce badania nad zachowa-
niami rynkowymi przedsiębiorstw nie mają długiej tradycji, ze względu min. na domi-
nację makrorachunku ekonomicznego, tzw. efektywność społeczną oraz ubezwłasno-
wolnienie podmiotów gospodarczych, które były charakterystyczne dla poprzedniego 
systemu gospodarczego [Żabińska 1992, s.9] w większości firm rodzinnych nie mógł się 
pojawić jeszcze problem sukcesji. Ponadto większość polskich firm rodzinnych nie ma 
formy prawnej, na co kładą nacisk liczne definicje zagraniczne [PARP 2009, s. 59].

Uwzględniając, że firma rodzinna to podmiot z sektora MSP, bez względu na for-
mę prawną, który jest zarejestrowany i działa w Polsce, w którym przynajmniej dwóch 
członków rodziny wspólnie pracuje w tym przedsiębiorstwie, przy czym przynajmniej 
jeden z nich ma istotny wpływ na procesy zarządzania, a także członkowie rodziny 
posiadają znaczące (większościowe) udziały w danym podmiocie, szacuje się, że licz-
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ba firm rodzinnych wynosiła w 2008 roku 219 tys. 2 Najliczniejszą grupę stanowiły 
podmioty zatrudniające do 9 osób, czyli mikroprzedsiębiorstwa [PARP 2009, s. 60-
64]. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach rodzinnych w tym czasie wynosiło 21% ogółu 
osób zatrudnionych, natomiast ich udział w tworzeniu PKP wynosił co najmniej 10,4% 
[por. Stradomski, 2010, s.60 – podaje wartość 19,3%] przy 47% udziale wszystkich 
podmiotów sektora MSP [PARP 2009, s. 66]. Wiele firm rodzinnych, przez cały okres 
funkcjonowania, zachowuje status MSP, ze względu na liczne ograniczenia, wynikające 
min. z potencjału wewnętrznego, preferencji właściciela oraz utrudnienia w dostępie 
do kapitału zewnętrznego [Stradomski 2010, s.62].

Wśród celów funkcjonowania przedsiębiorstwa rodzinnego, obok maksymalizacji 
wartości dla właścicieli, rozumianej jako wartości wyrażonej w pieniądzu, należy wska-
zać uniezależnienie ekonomiczne rodziny od podmiotu, zaangażowanie wielu człon-
ków rodziny w jego działalność, istotne znaczenie reputacji firmy oraz je powiązanie 
z reputacją rodziny, dbałość o interesy pracownicze, a także poczucie odpowiedzial-
ności społecznej [Stradomski 2010, s.73]. Można zatem założyć, że w przypadku firm 
rodzinnych pojęcie maksymalizacji wartości będzie mieć szerzy zasięg i obejmować bę-
dzie zarówno wartości finansowe, jak i społeczne. 

Teoria agencji

Prowadzenie działalności gospodarczej we współczesnej gospodarce wymusza nie-
jednokrotnie na przedsiębiorstwach zlecanie wykonania określonych funkcji czy też 
zadań drugiemu podmiotowi, przekazując uprawnienia niezbędne do ich wykonania 
(delegacja uprawnień) [ Jensen, Meckling 1976, s.310]. Pojawia się konieczność podziału 
zadań i pracy pomiędzy podmiot zlecający (pryncypał) a podmiot przyjmujący zlecenie 
(agenta) [Miroński 2004, s. 23], który wymaga precyzyjnego uregulowania w formie 
kontraktu. Zjawisko agencji pojawia się ze względu na trudności w sporządzeniu ide-
alnego kontraktu. Trudności te wynikają z odmiennych interesów obu stron, z czym 
wiąże się konflikt. Pryncypałowie, aby kontrolować zachowanie agenta wprowadzają 
mechanizm dodatkowego wynagradzania, zarówno w charakterze zachęty, jak i kary. 
Pojawiają się również koszty negocjacji, wprowadzania systemu motywacyjnego oraz 
jego realizacji i kontroli3, a także monitoringu zachowania samego agenta. Wszystkie 
wymienione koszty składają się na koszty agencji [Karra, Tracey, Phillip 2006, s. 2]. 

2 W zależności od przyjętego kryterium w formie jednoosobowej działalności gospodarczej działa 
od 36% do 43% podmiotów sektora MSP oraz od 27% do 90% podmiotów prowadzących działalność 
w innej formie; subiektywnego - występuje, gdy właściciel/zarządzający sam określa swoje przedsię-
biorstwo mianem rodzinnego; strukturalnego, gdy rodzina posiada powyżej 50% udziałów w przed-
siębiorstwie; kryterium zastosowane w odniesieniu do podmiotów działających w innej formie prawnej 
niż działalność gospodarcza osoby fizycznej; funkcjonalnego, które uwzględnia zaangażowanie rodziny 
w prowadzenie przedsiębiorstwa: wpływ na zarządzanie oraz obecność rodziny w przedsiębiorstwie, 
transferu międzypokoleniowego, według którego za przedsiębiorstwo rodzinne uważa się takie, w któ-
rym dokonała się sukcesja; kryterium zostało zastosowane dla podmiotów działających w innej formie 
prawnej niż działalność gospodarcza osoby fizycznej.

3 Działania te są utrudnione ze względu na asymetrię informacji, występującą między pryncypałem, 
a agentem.
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Teoria agencji wskazuje więc, który kontrakt4, zawarty przy różnym poziomie ryzyka, 
dostępie do informacji oraz niepewności wyniku, jest najbardziej efektywny. Można 
zatem określić, iż w uproszczeniu, wskazuje ona, jak zorganizowane formy działalności 
maksymalizują swoje korzyści wynikające z decentralizacji władzy oraz kontroli, przy 
jednoczesnym minimalizowaniu kosztów agencji [Stradomski 2010, s. 81; Miroński 
2004, s. 24, Chrisman, Chua, Sharma 2003, s.6]. Warto zaznaczyć, iż teoria agencji za-
liczana jest do najnowszych osiągnięć teorii przedsiębiorstwa, której znaczenie wzrasta, 
zarówno w polityce, jak i gospodarce, i wpisuje się w nurt ekonomii instytucjonalnej 
[Miroński 2004, s.22-23]

Wśród podstawowych założeń teorii agencji wskazać należy sprzeczność interesów 
interesariuszy, skłonność do zachowań oportunistycznych, występowanie zjawiska asy-
metrii informacji oraz ograniczoną racjonalność uczestników rynku [Stradomski, 2010, 
s 79-80]. Niektórzy autorzy doszukują się początków teorii agencji w dziele A. Smi-
tha z 1776 roku, pt. Bogactwo Narodów. Dwieście lat później prekursorzy teorii agencji 
– M.C. Jensen i W.H. Meckling powołali się na zapis dotyczący dyrektorów spółek ak-
cyjnych, którzy zdają się być bardziej menedżerami cudzych pieniędzy, aniżeli własnych 
i w związku z tym nie należy oczekiwać, że będą „opiekować” się nimi równie dobrze 
i z tą samą troską i czujnością, jak czynią to partnerzy, dbający o swój własny kapitał. 
[Biaisl, Bisičre, Décamps 1999]. Jednak za twórców teorii agencji uznaje się M.C. Jensen 
i W.H. Meckling [He, Sommer, 2010, s.271] oraz E.F. Fama [Stradomski 2010, s.79]. 

Istnieją dwa podstawowe nurty badawcze w teorii agencji, z których pierwszy kła-
dzie główny nacisk na optymalizację struktury kontraktów, przy uwzględnieniu podzia-
łu ryzyka i korzyści (teoria pryncypała – agenta) i drugi, tzw. pozytywną teorię agencji 
[Stradomski 2010, s.79, Miroński 2004, s.22-23]. W pierwszym ze wskazanych nurtów 
istotną rolę odgrywa negatywna selekcja (ang. adverse selection) oraz ryzyko działań opur-
tynistycznych (ang. moral hazard ). W wyniku występowania zjawiska asymetrii informa-
cji pojawiają się trudności w monitorowaniu poczynań agenta przez pryncypała oraz 
pryncypała przez agenta. Ponadto, ponieważ dostosowanie kontraktów do wszystkich 
możliwych sytuacji zdarzeń jest niemożliwe, są one niekompletne, a poprzez to nie istnie-
je możliwość zapewnienia, że agent będzie zawsze postępować odpowiednio, tj. w intere-
sie pryncypała, niezależnie od okoliczności [Chrisman, Chua, Sharma 2003, s.14].

Pierwszy ze wskazanych problemów, negatywna selekcja, pojawia się w sytuacji, gdy 
pryncypał zawiera kontrakt z agentem, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji 
w związku z tym nie jest zdolny do odpowiedniego wypełniania powierzonych obo-
wiązków. Zjawisko działań oportunistycznych odnosi się do określenia, iż ludzie nie 
mogą być oceniani na podstawie tego, co mówią, ani co mówią, że zamierzają zrobić 
oraz, że błąd ujawnia się w wynagradzaniu oraz umownych uzgodnieniach. Mogą one 
przyjmować formę „jazdy na gapę”, (ang. free riding), uciekanie od obowiązków (ang. 
shirking) oraz konsumpcji dodatkowego dochodu, (ang. consumption of perks) [Karra, Tra-
cey, Phillips 2006, s.2]. Pozytywna teoria agencji oparta jest natomiast na empirycznej 
analizie kontraktów, zasadach ich tworzenia, a także modyfikowania oraz egzekucji 

4 Kontrakty w ujęciu teorii agencji mają na celu określenie procedur podejmowania decyzji, określe-
nie roszczenia rezydualnego oraz zapewnienie narzędzi kontroli problemów agencji.
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roszczeń z nich wynikających [Stradomski, 2010, s. 80]. W jej ramach prowadzono ba-
dania nad wpływem oparcia kontraktu między na osiąganych rezultatach; analizowano 
także sytuację, w której mocodawca dysponuje informacjami umożliwiającymi weryfi-
kację zachowań agenta. Pozytywna teoria agencji została poddana krytyce i uznana za 
minimalistyczną, tautologiczną i trywialną [Bergen, Dutta, Walker 1992]. Stanowi ona 
jednak uzupełnienie teorii agencji pryncypał – agent.

W literaturze nie istnieje jeden uznany sposób mierzenia kosztów agencji, stanowią-
cy miarę uniwersalną. Najczęściej stosuje się dwa podejścia – pierwsze, tzw. wskaźnik 
wydatków, w którym miarą kosztów agencji jest poziom rocznych wydatków operacyj-
nych odniesiony do rocznych przychodów ze sprzedaży, drugi – tzw. wskaźnik wyko-
rzystania aktywów, w którym wskaźnik wydatków odnoszony jest dodatkowo do sumy 
aktywów. Oba podejścia są jednak niedoskonałe, ze względu na konieczność przyjęcia 
licznych założeń ograniczających oraz określenie jedynie pośredniego kosztu agencji. 
Powszechnie jednak akceptuje się, iż wraz ze wzrostem rozmiaru firmy wzrastają koszty 
agencji, w tym koszty monitoringu [Stradomski, 2010, s. 80]. 

Najczęściej wskazywane grupy interesariuszy, między którymi występuje problem 
agencji odnosi się do właścicieli przedsiębiorstwa i menedżerów, właścicieli i dawców 
kapitału5 oraz mniejszościowych i większościowych akcjonariuszy. W literaturze poja-
wia się również koszt agencji występujący między członkami rodziny, wynikający z asy-
metrii altruizmu6, nawet w przypadku, gdy nie występuje zjawisko asymetrii informacji 
[Chua, Steier, Chrismab, 2006, s.1]. Wskazane grupy interesariuszy, pomiędzy którymi 
może wystąpić konflikt nie stanowią katalogu zamkniętego, do którego odnosi się teo-
ria agencji.

Jako podstawowe problemy agencji wskazać można problem podejmowania dzia-
łań, przyjmowania odmiennych horyzontów działania oraz akceptacji zróżnicowanych 
poziomów ryzyka. Zwrócić należy także uwagę na złożoność samego zjawiska oraz 
różnorodność form jego występowania [Stradomski 2010, 80-81], a także wpływ cech 
indywidualnych pryncypała i agenta [Miroński 2004, s.26]. Przy czym przeprowadzone 
badania wskazują na wzrost kosztów agencji, wraz z rozwojem działalności [Karra, 
Tracey, Phillip, 2006, s.7].

Wśród podstawowych zjawiskach związanych z teorią agencji wskazać można prze-
właszczanie składników majątku, uznaniowe dysponowanie aktywami przedsiębior-
stwa, uchylanie się od nałożonych obowiązków, niechęć do podejmowania obowiązków, 
tendencja do przyjmowania krótkiego okresu odniesienia i krótkowzroczności w zarzą-
dzaniu, pozostawanie na danym stanowisku, mimo braku odpowiednich kompetencji, 
dążenie do maksymalizacji wielkości firmy oraz przeinwestowywanie i zwiększanie 

5 Zarówno własnego, jak i obcego.
6 Zjawisko altruizmu, w zależności od punktu widzenia – teologicznego, socjologiczne-

go, ekonomicznego - jest różnie definiowane i może uwzględniać odmienne stanowiska co do 
źródeł oraz zachowań altruistycznych. Niezależnie jednak od podłoża, działania te mają silny 
czynnik samowzmacjniający, związany z realizacją zarówno altruistycznych, jak i egoistycznych 
potrzeb jednostki. Przyczyniają się on do utrudnienia sprawowania efektywnego monitoringu 
przez menedżera oraz właściciela. 
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zatrudnienia [Stradomski 2010, s. 83]. Rezultatem występowania wskazanych zjawisk 
skutkuje występowaniem wymiernych kosztów, do których zaliczyć należy koszty ogra-
niczenia uprawnień kadry zarządzającej do podejmowania decyzji, przekładające się 
przykładowo na koszty przygotowania dokumentów statutowych, kontraktów mene-
dżerskich oraz umów, koszty monitoringu pracy agenta oraz weryfikacji sytuacji fi-
nansowej zarządzanego przez niego przedsiębiorstwa, stratę rezydualną, która wynika 
z niedoskonałych kontraktów oraz systemu monitoringu [ Jensen, Meckling 1976, s.311, 
Stradomski 2010, s.87].

Teoria agencji pomimo wielu swoich zalet oraz wkładu w teorię zarządzania przed-
siębiorstwem nie jest wolna od wad. Wskazuje się na dwa źródła niepewności ignoro-
wane przez nią – brak precyzyjnie określonych standardów, które dotyczyłyby poziomu 
wysiłków i wyników oczekiwanych od agentów oraz słaby lub niejasny związek zacho-
dzący między wysiłkiem agentów głównych ich wynikami, niezależnie od występują-
cych czynników zewnętrznych [Miroński 2004, s. 26-27].7 Ponadto wśród jej głównych 
słabości wskazuje się przyjęte założenia8, w tym oderwanie od relacji społecznych, 
które zachodzą wewnątrz organizacji poprzez traktowanie pryncypała i agenta jako 
„zatomizowanych podmiotów”. Pierwotna teoria agencji ponadto nie uwzględnia po-
dejmowania działań o charakterze altruistycznym, które w przypadku pewnych grup 
podmiotów, np. firm rodzinnych, mogą mieć istotne znaczenie. Ponadto krytyce pod-
dane jest również skupienie uwagi na dwóch aktorach, czyli podejściu wycinkowym do 
sieci relacji zachodzących w przedsiębiorstwie, a przez to postrzegana jest jako ubo-
ga i schematyczna w zakresie analizy zachowań osób funkcjonujących w określonych 
strukturach społecznych. Jednak jak zwracają uwagę jej zwolennicy, analiza zachowań 
miedzy pryncypałem a agentem odnosi się do różnych grup interesariuszy. Kolejną 
wadą jest ograniczone ujęcie zachowań oportunistycznych występujących po stronie 
pryncypała. Przyjmuje się współcześnie, iż teoria agencji może być z powodzeniem wy-
korzystana do analizy struktur własnościowych oraz organizacyjnych przedsiębiorstwa, 
jednak pod warunkiem uwzględnienia dodatkowej grupy metod badawczych, dzięki 
którym możliwe będzie ograniczenie wpływu jej wad na wyniki badań. Najczęściej 
jako teorię uzupełniającą stosuje się teorię potencjału społecznego (relacji społecznych) 
[Stradomski 2010, s.92-93]. Wśród istotnych ograniczeń teorii agencji wskazać należy 
również statyczny charakter modelu, który nie uwzględnia dynamicznego charakteru 
rzeczywistości gospodarczej [Miroński 2004, s. 26].

Zjawisko agencji w firmach rodzinnych

Jedne z pierwszych badań dotyczących występowania kosztów agencji w firmach ro-
dzinnych wskazywały na ich nieistotny charakter, ze względu na bliskie powiązania 
członków rodziny oraz zbieżność ich interesów. Fama i Jensen twierdzili, że rodzinne 
powiązania w firmie prowadzą do podejmowania efektywnych decyzji. Zakładali oni, 
że właściciele mają możliwość zapewnienia podejmowania decyzji zmierzających do 

7 Uzupełnieniem tej luki w teorii agencji może być teoria władzy. 
8 Pierwotne założenia przyjęte przez M.C. Jensen i W.H. Meckling zostały poddane modyfikacji 

w późniejszych pracach tych autorów. 
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zapewnienia bogactwa rodzinie oraz spuścizny dla kolejnych pokoleń [Karra, Tracey, 
Phillip, 2006, s. 2]. Przyjmowano wiec wysoką efektywność działania firm rodzinnych 
oraz wynikającą z tego istotną przewagę nad pozostałymi podmiotami. Przykładowo, 
Ward wskazywał na liczne cechy firm rodzinnych, które miały decydować o ich przewa-
dze w obszarze zjawiska agencji nad globalnymi korporacjami, które charakterystyczne 
są dla gospodarki światowej na przełomie dwudziestego i dwudziestego pierwszego 
wieku. Jednak jak słusznie zauważa Stradomski [Stradomski 2010, s. 54] wiele z przy-
jętych opinii można przyjąć tylko przy ograniczonych założeniach, a niektóre w ogóle 
należy odrzucić, np. założenie, iż firmy rodzinne w większym stopniu są skłonne do 
podejmowania śmiałych i ryzykownych przedsięwzięć, podczas gdy preferowana przez 
nie stabilizacja prowadzonej działalności oraz troska o zapewnienie jej długotermino-
wego charakteru wpływają na przyjmowanie przez nie postawy odwrotnej, związanej 
z niewielką skłonnością do realizacji przedsięwzięć ryzykownych. 

Wśród cech charakterystycznych dla firm rodzinnych, istotnych z punktu widzenia 
zjawiska agencji wskazać należy min. większą skłonność do konsumpcji9, przy jedno-
czesnej mniejszej skłonności do podejmowania ryzyka, odzwierciedlonej poprzez niż-
sze wskaźniki zadłużenia, uwzględnienie długoterminowego interesu właścicieli, prze-
kraczającego zazwyczaj okres podlegający zainteresowaniu zewnętrznych menedżerów, 
istotny udział większościowy członków rodziny10, gwarantujący realizację zobowiązań 
względem pracowników, niechęć do pozyskiwania finansowania zewnętrznego zarów-
no obcego, jak i własnego, w obawie przed rozwodnieniem własności i kontroli, skłon-
nością właścicieli do nadmiernej kontroli, która może stać się przyczyną ograniczenia 
innowacyjności podejmowanych działań [Stradomski, 2010, s. 56-57]. Przedsiębiorstwa 
rodzinne często traktowane są jako podmioty mało transparentne, o wysokim stopniu 
zjawiska asymetrii informacji, ze względu na występowanie inwestora dominującego 
oraz częste łączenie funkcji menedżerskich i właścicielskich [Stradomski 2010, s. 159]. 

System wartości respektowany przez przedsiębiorstwa rodzinne oraz pozostałe 
ich cechy organizacyjne przyczyniają się min. do zmniejszenia dystansu między pod-
władnymi oraz pozostałymi interesariuszami, a właścicielami, ponadto najmowani 
pracownicy, którzy akceptują funkcjonujący system wartości są często bardziej lojalni 
i sumienni, również zaangażowanie członków rodziny przyczynia się do zwiększenia 
ich stopnia otwartości i przyjaznego nastawienia do pracowników i klientów. Ponadto 
przyjmuje się, że firmy rodzinne cechuje szacunek i przywiązanie do tradycji, dbałość 
o pracowników, odpowiedzialność w interesach oraz nastawienie na długoterminowe 
działanie i wysoką jakość oferowanych produktów [Stradomski, 2010, s. 53-54, Karra, 
Tracey, Phillips 2006, s.8-9]. Można więc przyjąć, iż koszty agencji w firmach rodzin-
nych będą niższe, nie zostaną jednak zupełnie wyeliminowane. 

Jak wskazują badania przeprowadzone przez N. Karra, koszty agencji będą zróżni-
cowane w przypadku relacji zachodzących pomiędzy członkami rodziny oraz między 
członkami rodziny, a pozostałymi pracownikami. Dla pierwszej grupy najczęściej wy-
stępujące koszty będą wynikać z działań oportunistycznych. Należy przy tym zwrócić 

9 Odnosi się to do konsumpcji zysku poprzez wypłatę dywidendy.
10 Nie jest regułą, ponieważ jak wskazano we wcześniejszej części artykułu do subpopulacji firm 

rodzinnych należą również podmioty definiowane w szeroki sposób.
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szczególną uwagę, iż więzy rodzinne są trudne do obiektywnego uchwycenia i nie są 
statyczne, zamiast tego można je określić mianem płynnych i pertraktowanych [Karra, 
Tracey, Phillips 2006, s.7].

Obecność dużych udziałowców w firmie rodziny, powinna redukować koszty wy-
nikające ze zjawiska agencji umacniając pozycję przedsiębiorstwa. Wynika to min. 
z możliwości zastosowania systemu motywacyjnego oraz dysponowania potencjałem 
do zbierania informacji oraz monitorowania profesjonalnych menedżerów [Andre, 
Ben-Amar 2008, s. 8]. W podmiotach, w których w rękach rodziny pozostaje mniej niż 
100% własności firmy, menedżerowie wywodzący się z wewnątrz (z rodziny, ang. inside 
– manager) działają w interesie rodziny, czyli udziałowca większościowego, natomiast 
nie są zmotywowani, ani zobligowani, do działania w interesie pozostałych właścicieli 
[Stradomski, 2010, s. 126]. Pojawia się zatem konflikt na linii właściciel większościo-
wy – właściciel mniejszościowy. Występuje również ryzyko zatrudnienia na stanowisku 
menedżera członka rodziny, który nie posiada odpowiednich kompetencji, co może 
pociągnąć za sobą znaczny wzrost kosztów w zakresie negatywnej selekcji [Andre, Ben-
Amar 2008, s.8].

Monitoring pracy menedżera w przedsiębiorstwach rodzinnych ma swoje uzasadnie-
nie ekonomiczne, a także wynikające z reputacji podmiotu [Stradomski 2010, s., 138]. 
Przy czym brak odpowiedniej wiedzy oraz czasu właściciela, tj. czynników niezbęd-
nych do zapewnienia efektywnego monitorowania, wiąże się z występowaniem pro-
blemu gapowicza. Polega on na tym, iż w sytuacji, w której mniej niż 100% własności 
pozostaje w rękach jednego właściciela, wszelkie nakłady przeznaczane na monitoring 
agenta są mało efektywne ekonomicznie, ze względu na ponoszenie przez monitorują-
cego całości kosztów, przy rozkładzie potencjalnych pozytywnych efektów z monito-
ringu na wszystkich właścicieli, również mniejszościowych. Wskazać należy przy tym, 
iż jakość i poziom monitoringu w firmach rodzinnych są uzależnione od stopnia sku-
pienia własności i władzy, co w przypadku wielopokoleniowych podmiotów, może się 
wiązać z istotnymi utrudnieniami w monitorowaniu pracy menedżera, ze względu na 
rozproszenie kontroli i władzy między pokoleniami [Stradomski 2010, s. 137].

W kwestii dotyczącej zróżnicowania występującego miedzy przedsiębiorstwami ro-
dzinnymi pierwszej generacji oraz kolejnych generacji11, w zakresie zatrudnienia we-
wnętrznych menedżerów, nasilenia występowania konfliktów pomiędzy menedżerami 
wywodzącymi się z rodziny, korzystania z usług zewnętrznych specjalistów, preferowa-
nia finansowania kapitałem własnym, w stosunku do kapitału obcego oraz wskazania 
występowania istotnych różnic pomiędzy kolejnymi generacjami firm, określono, iż 
żadne istotne różnice nie występują [Lussier, Sonfield, s. 1-9]. Można zatem wniosko-
wać, iż w przypadku analizy kosztów agencji w firmach rodzinnych nie będą mieć zna-
czenia różnice wynikające z porównywania firm pierwszej i kolejnych generacji. 

Podobnie jak w przedsiębiorstwach niebędących firmami rodzinnymi pojawia się 
rozbieżność interesów kapitałodawców zewnętrznych oraz właścicieli. Konflikt na li-
nii właściciel – właściciel obligacji przedsiębiorstwa może wynikać z innego poziomu 
akceptowanego ryzyka. Właściciele, wykorzystując kapitał zgromadzony na sprzedaży 

11 Przeprowadzone badania dotyczyły zróżnicowania między firmami rodzinnymi I, II i III gene-
racji.
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obligacji, mogą chcieć zainwestować go w przedsięwzięcia o wyższym stopniu ryzy-
ka, a więc wyższej oczekiwanej stopie zwrotu. Właściciele zwykle otrzymują wszystkie 
profity, w przypadku inwestycji o wysokiej stopie zwrotu, natomiast kapitałodawcy po-
noszą znaczną część kosztów, w tym koszt popełnionych błędów. W tym przypadku 
właściciele obligacji żądają wyższej stopy zwrotu, która skutkuje wyższym kosztem po-
zyskanego kapitału. W przypadku firm rodzinnych, w których istotne jest realizowanie 
przedsięwzięć pozwalających na utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w długim 
horyzoncie czasu oraz wpływających pozytywnie na reputację firmy, nawet kosztem 
maksymalizacji stopy zwrotu z inwestycji. W związku z tym firmy rodzinne preferu-
ją niższy stopień ryzyka realizowanych inwestycji12. Przekłada się to bezpośrednio na 
wysokość oprocentowania obligacji, która w przypadku firm rodzinnych, ze względu 
na niższe koszty agencji (konflikt na linii dawca kapitału – właściciel firmy) jest niższa, 
aniżeli w pozostałych podmiotach. Ponadto inwestorzy lokujący swoje wolne środki 
w obligacje, często traktują przedsiębiorstwa rodzinne jako struktury organizacyjne, 
które lepiej chronią ich interesy13 [Andersen, Mansi, Reeb 2003, s. 264-267]. Należy 
także wskazać na wyższy udział kosztów agencji w przypadku, gdy zewnętrzny mena-
dżer zarządza przedsiębiorstwem [Andersen, Mansi, Reeb 2003, s. 265; Ang, Cole, Lin 
2000, s.15], co również może zostać odzwierciedlone w koszcie pozyskanego kapitału 
zewnętrznego do finansowania przedsięwzięć danej firmy rodzinnej. Jednak równo-
cześnie wielu autorów podkreśla gorszą jakość zarządzania podmiotem w przypadku 
korzystania z usług menedżera wewnętrznego14 [Bertrand, Scholar 2006, s.80]

M. Niskanen, V. Kaikkonen, J. Niskannen [2007, s. 1] stwierdzają, że wraz ze wzro-
stem zaangażowania rodziny mierzonej udziałem własnościowym, spada dostępność 
pożyczek i kredytów. Równocześnie wskazują oni, że wymagania wierzycieli (banków) 
wzrastają wraz z pojawieniem się własności menedżerskiej. Oznacza to, że w tych fir-
mach występują koszty agencji związane ze strukturą własnościową firmy rodzinnej, 
którą banki biorą pod uwagę w procesie udzielania pożyczek i kredytów. Wskazują rów-
nież na zróżnicowanie czynników istotnych w procesie udzielania finansowania przez 
bank w przypadku firm rodzinnych oraz pozostałych przedsiębiorstw. Przykładowo 
wraz ze wzrostem wieku firmy, następuje ułatwienie w dostępie do finansowania obce-
go oraz ograniczenie pozostałych wymagań, jednak jedynie dla firm, które nie należą do 
grupy firm rodzinnych. Wzrost zyskowności jest pozytywnie postrzegany w przypadku 
każdej firmy, jednak przyczynia się do ograniczenia oprocentowania oraz pozostałych 
wymagań jedynie w przypadku firm rodzinnych. Równocześnie w przypadku rynku 
usług bankowych, wraz ze wzrostem liczby lokalnych placówek bankowych, wzrost do-

12 Podejście to jest odpowiednie min. dla firm amerykańskich.
13 Z przeprowadzonych badań przez M. Niskanen, V. Kaikkonen, J. Niskannej wynika, że koszt 

kapitału obcego wykorzystywanego do finansowania firm rodzinnych jest o 32 punkty bazowe niższy, 
aniżeli w przypadku pozostałych przedsiębiorstw. Co ciekawe najniższe koszty pozyskania kapitału ob-
cego występują w firmach, w których w posiadaniu rodziny jest mniej niż 12% udziałów.

14 Potwierdzono to w badaniach przeprowadzonymi min. w Kanadzie, Szwecji, Niemczech, UK 
oraz USA, a także niektórych krajach azjatyckich. Wyjątek stanowią firmy rodzinne menedżerów w In-
diach.
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stępności pożyczek oraz kredytów jest charakterystyczny jedynie dla firm niebędących 
firmami rodzinnymi.

Specyfika podmiotów rodzinnych wiążę się także z występowaniem zjawiska altru-
izmu, tj. działania na czyjąś korzyść, w tym przypadku przede wszystkim na korzyść 
pozostałych członków rodziny może się ono przyczynić do redukcji kosztów agencji, 
przy założeniu, ze jest wzajemne i symetryczne. Natomiast w przypadku utraty równo-
wagi, koszty agencji zaczynają wzrastać [Karra, Tracey, Phillips 2006, s.10-11].15 W fir-
mach rodzinnych pojawiają się koszty agencji niewystępujące w innych podmiotach, 
które wynikają min. z odmiennych celów poszczególnych członków rodziny oraz po-
dejmowania przez nich działań będących skutkiem realizacji osobistych preferencji, 
które to działania mogą rzutować na obniżenie wartości przedsiębiorstwa. Są to sytu-
acje stosunkowo częste, ze względu na fakt, iż rzadko występuje sytuacja, w której tylko 
jeden członek rodziny jest zaangażowany w działalność przedsiębiorstwa [Stradomski 
2010, s. 142-143].

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że firmy rodzinne stanowią 
grupę podmiotów ważną, z punktu widzenia gospodarki każdego kraju. Jednak ich 
istotne zróżnicowanie oraz brak jednolitych kryteriów, które pozwalałyby jednoznacz-
nie określić status danego przedsiębiorstwa prowadzi do rozbieżności w postrzeganiu 
całej grupy. Przejawem takiego stanu rzeczy jest min. przypisywanie firmom rodzin-
nym cech typowych dla podmiotów sektora MSP.

Teoria agencji pomimo swoich wad wskazuje na uporządkowanie wydzielonych ze 
struktury organizacyjnej podmiotu gospodarczego relacji na linii pryncypał – agent. 
Umożliwia ona analizę kosztów wynikających z przyjęcia konkretnych rozwiązań, ta-
kich jak zatrudnienie zewnętrznego menedżera, wykorzystanie kapitału własnego ze-
wnętrznego do finansowania działalności oraz wielu innych. Znaczenie pozytywnej 
teorii agencji zostało zminimalizowane i sprowadzone do funkcji wspierającej dla teorii 
pryncypał – agent. Mimo szerokiego spektrum problemów, które obejmuje teoria agen-
cji, do najważniejszych zaliczyć można problem podejmowania działań, przyjmowania 
odmiennych horyzontów działania oraz akceptacji zróżnicowanych poziomów ryzyka.

Występowanie zjawiska agencji w firmach rodzinnych potwierdzają liczni bada-
cze. Wskazują oni jednak, że ze względu na specyfikę struktury własnościowej oraz 
cechy charakterystyczne dla przedsiębiorstw rodzinnych, koszty agencji przyjmują róż-
ny wymiar. Nie oznacza to, że zawsze są niższe. W niektórych sytuacjach występuje 
ich znaczne ograniczenie, jak ma to miejsce w przypadku analizy kosztów związanych 
z emisją obligacji oraz ich ceną. Badacze zwracają jednak uwagę na wzrost innych kosz-
tów agencji w przypadku firm rodzinnych, czego przykładem może być pozyskanie 
kredytu. Pojawiają się również koszty niewystępujące w przypadku pozostałych pod-
miotów gospodarczych, tj. wynikające z relacji między członkami rodziny. Należy przy 
tym wskazać, iż struktura i wielkość kosztów agencji w przypadku firm rodzinnych 

15 Przy interpretacji wyników N. Karra i innych należy wziąć pod uwagę specyfikę badanego pod-
miotu oraz ograniczoną (jednopodmiotową) badaną populację; 

Sławomir Smyczek, Jagoda Gola



279

jest zmienna, w zależności od rozmiaru podmiotu, jego struktury własnościowej, wy-
branego modelu zarządzania (właściciel – menedżer, menedżer wewnętrzny, mene-
dżer zewnętrzny) oraz przyjętych założeń, min. dotyczących asymetrii informacji oraz 
asymetrii altruizmu. Przedstawione w niniejszym artykule koszty agencji występujące 
w firmach rodzinnych nie stanowią zamkniętego katalogu kosztów, a jedynie ich zarys, 
przede wszystkim ze względu na wysoki stopień złożoności zjawiska agencji oraz mno-
gość relacji, które mogą występować w danym przedsiębiorstwie, na co dodatkowo na-
kłada się istotne zróżnicowanie podmiotów tworzących subpopulację przedsiębiorstw 
rodzinnych. Ponadto jak przywołują w swoich badaniach M. Niskanen, V. Kaikkonen, 
J. Niskannen [2007, s.4] czynniki prawne, charakterystyczne dla danego systemu, takie 
jak stopień ochrony inwestorów mniejszościowych, mogą mieć istotne znaczenie dla 
analizy kosztów agencji w firmach.

Ponadto konieczne wydaje się przeprowadzenie badań bezpośrednich wśród pol-
skich firm rodzinnych, które pozwalałyby na zweryfikowanie wyników zagranicznych 
badań, przy uwzględnieniu specyfiki krajowych podmiotów, a także realiów rynku oraz 
kultury. 

Bibliografia 

Andersen R.C., Mansi S.A., Reeb D.M. (2003), Funding family ownersip and the agency cost of debt, 
„Journal of Financial Economics”, nr 68 (2003), s. 264-267
Andre P., Ben-Amar W. (2008), Family Ownership, Agency Problems, Corporate Governance and Acqu-
iring Firms Shareholder wealth: Evidence from Acquisitions of New Economy Firms, http://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1176644, 17th European Financial Management Associa-
tion Conference, European Financial Management, Athens, Greece s. 8
Ang J.S., Cole R.A., Lin J.W. (2000), Agency costs and ownership structure, „Journal of Finance”, nr 
1 (55), s.15
Astrachan J.H.,. Shanker M.C. (2003), Family business’ contribution to the U.S. economy. A closer look, 
„Family Business Review”, nr 1 (16), s.217-221
Astrachan J.H., Shanker M. (1996), Myths and realities: family busnesses’c contribution to the US economy. 
A framework for assessing family busness statistics, „Family Business Review”, nr 2 (9), s. 108-110
Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy (2009), PARP, Warszawa 2009, 56-66
Biaisl B., Bisičre Ch., Décamps J.P. (1999), A structural econometric investigation of the agency theory of fi-
nancial structur, Econometric Society World Congress 2000. Contributed Papers, http://fmwww.
bc.edu/RePEc/es2000/0817.pdf
Bergen M., Dutta S., Walker O.C. (1992), Agency relationships in marketing: a review of the implications 
and applications of agency and related theories, „Journal of Marketing”, nr 3 (56), http://business.high-
beam.com/138375/article-1G1-12829043/agency-relationships-marketing-review-implications
Bertrand M., Schoar A. (2006), The Role of Family in Family Firms, Journal of Economic Perspec-
tives, V 20, no 2 s. 81
Cater J.J. (2004), Successful succession: a study of a fifth generation family firm, „Entrepreneurial Execu-
tive, Annual, nr 1, http://findarticles.com/p/articles/mi_m1TOL/is_9/ai_n25102493/
Carney M., Gedajlovic E. (2002), Indstitutional change and firm adaptation: toward a typolog y of Southe-
ast Asian corporate forms, „Asia Pacific Business Review”, nr 3 (8), Number 3, pp. 35

Zjawisko agencji w firmach rodzinnych 



280

Chrisman J.J., Chua J.H., Sharma P. (2003), Current trends and future directions in family busness ma-
nagement studiem: toward a theory of the family firm, http://usasbe.org/knowledge/whitepapers/chri-
sman2003.pdf, s. 6-14 
Chrisman J.J., Chua J., Steier L.P. (2006), How family firms solve intra-family agency problems using 
interlocking directorates: an extension, „Entrepreneurship: Theory and Practice”, http://findarticles.
com/p/articles/mi_hb6648/is_6_30/ai_n29322884/
He E., Sommer D.W. (2010), Separation of Ownership and Control: Implications for Board Composition, 
„Journal of Risk and Insurance”, nr 2 (77), s. 271
Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Owner-
ship Structure, “Journal of Financial Economics”, nr 4 (3), s. 310-311
Kaikkonen V., Niskanen M., Niskannen J. (2007), The debt agency costs of family ownership: firm level 
evidence on small and micro firms, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1010905, s. 
1-4
Karra N., Phillips N., Tracey P. (2006), Altruizm and agency in the family firms: exploring the role of 
family, kinship, and ethnicity, “Enterpreneruship: Theory and Practice”, s. 2-11
La Porta R., Lopez de Silanes F., Shleifer A. (1999), Corporate ownership around the world, „Journal 
of Finance”, nr 54, s.478-492
Lussier R..N., Sonfield M.C. (2005), First – generation, second – generation and third- generation family 
business: a manova comparison; http://usasbe.org/knowledge/proceedings/proceedingsDocs/
USASBE2005proceedings-Lussier%2042.pdf, s. 1-9
Miroński J. (2004), Zarys teorii przedsiębiorstwa opartej na władz y, Szkoła Główna Handlowa w War-
szawie, Warszaw, s. 22 – 
Sarin K. (2006), Przedsiębiorstwo rodzinne – istota i zachowania strategiczne, AE im. O. Lanego, Wro-
cław s. 1-2
Stradomski M. (2010), Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa, 
s. 49-153
Żabińska T., Zachowania podmiotów rynku i konsumpcji usług turystycznych, Instytut Rynku Wewnętrz-
nego i Konsumpcji, Warszawa 1992, s.9
Żukowska J. (2009), Polskie firmy rodzinne a kryz ys, Instytut Międzynarodowego Zarządzania 
i Marketingu, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH Warszawa http://firmyrodzinne.pl/arty-
kuly/polskie-firmy-rodzinne-a-kryzys, s. 1-3

Sławomir Smyczek, Jagoda Gola



Ewa Stawicka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Społeczna odpowiedzialność w firmach rodzinnych�

Abstract 
The first mention of accountability in business, but rather economic activity appeared in the Bible, 
when the predominant message of the Gospel principles of brotherhood, which is taking over the 
responsibility for improving the living conditions of society. But only in the nineteenth century formed 
the law and legal norms, which for the sake of the environment and society define the relationship 
between business and the environment. They began to emphasize the importance and necessity of 
corporate responsibility, the more that progress and economic development, and with the desire to 
make a quick profit are often linked to illegal activities, scandals, bad faith actions cause damage to the 
economic and moral society as a whole and the environment. 
The concept of corporate social responsibility was a reaction and response to rapid and continuous 
changes in the world of business, and displaying the proper way for business based on honesty, mora-
lity, while warning against the consequences of aggressive action in the market.
There is desirable model in economy in enterprise that Corporate Social Responsibility treats as a inte-
gral part of management. This idea emphasizes duties from part of persons, in accordance with threats 
from part of bussines.
CSR – corporate social responsibility is universal concept, philosophy of small, average or big organiza-
tion. Concept had in historic in family firms source. Family business is base of affirmation of work place 
family and connection with family professional value, tradition, reconcile their values with business 
performance. By making reference to social responsibility, the new theory was to minimize the number 
of irresponsible decisions made by business leaders. Family business sector is a place where combine 
tradition with innovations.

Wstęp 

Firmy rodzinne odgrywają ogromną rolę w gospodarce świata, Unii Europejskiej, rów-
nież w Polsce. Charakteryzują się dużym wkładem do gospodarki lokalnej, bardzo niską 
konfliktowością społeczną i znikomym odsetkiem postępowań upadłościowych, często 
są długowieczne i przyjmują rolę lidera wśród okolicznej społeczności. Najistotniejszą 
cechą firm rodzinnych jest silna współzależność biznesu i rodziny założycielskiej. Po-
strzeganie i interpretacja tego, co jest najistotniejszą wartością wnoszoną do biznesu, 
integruje wszystkie dalsze działania. Jeśli dojdzie do nałożenia się obu tych systemów: 

1 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010/2012, jako projekt badawczy nr 
N N114 165638.
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rodziny i biznesu rodzi się szansa stworzenia nowej, niepowtarzalnej jakości, w któ-
rej jeden system może czerpać z zasobów i bogactwa drugiego. W przedsiębiorczości 
rodzinnej nie jest możliwe całkowite rozdzielenie procesów zachodzących w rodzi-
nie i przedsiębiorstwie. Ta złożoność i nierozerwalna spójność tych dwóch obszarów 
może być jednak czasami trudna i konfliktogenna. Z drugiej strony w firmach tych żyją 
i pracują ludzie, których łączą więzy znacznie silniejsze niż tylko relacje biznesowe. 
Na świecie firmy rodzinne to jeden z najważniejszych modeli prowadzenia interesów. 
W UE stanowią one 75% wszystkich działających firm, w USA 60%, szacuje się, że ok. 
80% z 1,8 mln działających w Polsce małych i średnich firm to przedsięwzięcia rodzin-
ne [PARP]. W Polsce przedsiębiorstwa rodzinne w ujęciu historycznym mają tradycję, 
choć nie tak długą jak np. Niemcy czy Włochy, co jest uwarunkowane okolicznościami 
historycznymi. Mimo wielu zmian politycznych i gospodarczych, wielu lat gospodarki 
centralnie planowanej w Polsce funkcjonuje od ponad 100 lat wiele przedsiębiorstw ro-
dzinnych. Przetrwały one okres zawirowań i prężnie rozwijają się po dziś dzień uczest-
nicząc na rynku krajowym i zagranicznym (choć podkreśla się, że w Polsce podobnie 
jak w innych krajach Europy Wschodniej niewiele przedsiębiorstw może pochwalić się 
historią dłuższą niż 20 lat). 

Elementem charakterystycznym dla firm rodzinnych jest to, że opierają się na zasa-
dach etycznych i wartościach, bez wartości nie ma firmy rodzinnej. Relacje rodzinne 
są źródłem odpowiedzialnego postępowania wobec rodziny i firmy. Firma rodzinna, 
chcąc przetrwać na rynku i stabilnie się rozwijać musi posiadać rodzaj wrażliwości, 
szczególnie na potrzeby drugiego człowieka, umiejętności pracy zespołowej, poczucia 
wspólnoty i lojalności. Okazuje się również, że globalizacja i coraz większy międzyna-
rodowy charakter firm, różnorodne kontakty, zależności, czyli zmiany na rynkach nie 
powodują zmian w wyznawanych i przestrzeganych wartościach w firmach rodzinnych 
takich jak: dobra jakość, zaufanie, współpraca, uczciwość, ciężka, wytrwała praca, in-
tegracja, zadowolenie interesariuszy. Firmy rodzinne to również tworzenie i połącze-
nie zespołu ludzi, którzy z ochotą i etosem pracy podchodzą do swych obowiązków. 
Z drugiej strony pojawia się satysfakcja z pracy, zadowolenie z pożytku, szczęście. Pra-
ca w twórczej atmosferze własnej oraz w zespole ludzi z którymi lubi się przebywać po-
woduje radość z efektów a z drugiej strony rozterki oraz stres ponoszenia konsekwencji 
porażki. Celem rodziny jest dążenie do szczęścia, natomiast przedsiębiorstwa tworze-
nie dóbr materialnych. Firma rodzinna jest organizacją gdzie można zrealizować oba 
cele. Można postawić również tezę, że wartości i społeczna odpowiedzialność w orga-
nizacjach rodzinnych są dziedzictwem kulturowym. O wiele bardziej jednak może być 
to szansa i potencjał, na których zbudować można skuteczną i długowieczną przewagę 
konkurencyjną. Wiele zależy od właściciela i jego głównych wartości. Nie można bo-
wiem stwierdzić, ze w firmach rodzinnych nie występują konflikty i problemy, które 
mogą pojawiać się na różnych płaszczyznach np. strategii personalnej, naboru pracow-
ników, motywowania personelu czy rozwoju pracowników a także szeregu innych. 

Celem artykułu jest analiza społecznie odpowiedzialnego modelu prowadzenia in-
teresów w firmach rodzinnych jako trendu na rynku biznesowym. 
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Społeczna odpowiedzialność – historyczne ujecie

Koncepcja odpowiedzialności w biznesie ma długą i różnorodną historię, choć po-
wszechnie uznaje się że jest to koncepcja stosunkowo młoda. Można stwierdzić, że 
pierwsze wzmianki dotyczące odpowiedzialności i solidaryzacji z innymi pojawiły się 
już w ewangelicznych zasadach braterstwa. Podkreślały one ważność wdrażania pod-
stawowych wartości takich jak: prawda, uczciwość, autentyczne człowieczeństwo, do-
broczynność i powierniczość we wszelkim działaniu i podejmowaniu decyzji. Święty 
Klemens z Aleksandrii pisał, że bogactwo nie zamyka drogi do nieba jednak brać na-
leży pod uwagę ocenę źródeł bogactwa. W ujęciu historycznym podkreślano aspekt 
racjonalnego gospodarowania, wzmożonej uwagi, aby nie doprowadzać do tego, że 
pieniądz, zysk staje się przyczyną zła, chciwości, zachłanności. Podkreślano aspekt 
dobroczynności, jałmużny, dzielenia się z potrzebującymi. W późniejszym czasie pod-
kreślano powodzenie w interesach, jako nagrodę za godne życie, dar Boga. Człowiek 
obdarowany, dostojny powinien również obdarować innych, wspierać słabszych. Pod-
kreślano zatem, że zbawienie może uzyskać również człowiek bogaty pod warunkiem, 
że postępuje uczciwie i sprawiedliwie a wynika to z jego woli, zgodnie z ideą wolności 
wyboru i równości braterskiej. Kwestia społecznej odpowiedzialności, czyli twierdze-
nia, że działalność gospodarcza odnosi się do odpowiedzialności ekonomicznej i spo-
łecznej, była poruszana pośrednio i bezpośrednio od dawna. 

Jednak pierwszą wzmianką dotycząca usystematyzowania tych kwestii oraz pod-
kreślania konieczności bycia odpowiedzialnym w firmie była opublikowana w 1899 r. 
książka „Ewangelia bogactwa”. Było to dzieło amerykańskiego milionera, właściciela 
firmy rodzinnej A. Carnegie’go. Autor podkreślał w niej przejaw społecznej odpowie-
dzialności w praktykowaniu zasad dobroczynności i powierniczości. Ta pierwsza zasa-
da nakazywała bogatym wspierać słabszych, tych którym się nie powiodło i odwoły-
wała się do miłości bliźniego. Druga zasada natomiast wskazywała, że bogaci, którzy 
zarządzają dobrami czynią to w imieniu innych i powinni używać bogactwa w sposób 
społecznie akceptowany. Człowiek bogaty powinien być powiernikiem społecznego 
dobra. Pozycja ta podkreśla po dziś dzień aktualną tendencję odpowiedzialności tj. po-
wierniczości i dobroczynności w firmach rodzinnych jako ugruntowanej tradycji i spo-
łecznego obowiązku [Davis, 1999, ss. 48, za: Carnegi].

Dopiero w późniejszym czasie pojawiały się stwierdzenia i uwagi dotyczące kwestii 
odpowiedzialności społecznej w organizacjach, miały one jednak różny stopień nasile-
nia. Początkowo w latach 60. mówiono o tej koncepcji jako mglistym, mało wyraźnym 
zjawisku, trudnym do zdefiniowania i różnie interpretowanym. Podkreślano raczej 
znaczenie dużych korporacji w pełnieniu obowiązków odpowiedzialności. Mc Guide 
[1963, ss. 77] w książce „Business and society” stwierdzał, że korporacja obok obo-
wiązków ekonomicznych i prawnych posiada zobowiązania wobec społeczeństwa, bycie 
dobrym, uczciwym obywatelem. Jej obowiązkiem jest również zapewnienie szczęścia 
i dobrobytu swoim pracownikom. W latach 60. pojawił się aspekt wolontaryzmu, pod-
kreślany przez Clarence’a C. Waltona [1990, ss. 57]. Autor twierdził, że wolontaryzm 
powinien być podejmowany przez organizacje bez względu na bezpośrednie korzyści 
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ekonomiczne, powinien wynikać z wewnętrznego przekonania i obowiązku społecz-
nego organizacji.

Natomiast lata 70. to między innymi ciekawa definicja zasad CSR sformułowana 
przez H. Johnson’a [1971, ss. 15]. Autor ukazał cztery odsłony zjawiska, które jednak 
współgrają ze sobą i podkreślał, że należy je rozpatrywać łącznie. Pierwsze spostrzeże-
nia Johnsona odnosiły się do roli menedżerów w uwzględnianiu interesów wszystkich 
grup interesariuszy współpracujących z organizacją, firma wchodzi w relacje z różnymi 
podmiotami. W efekcie obok interesów ekonomicznych musi brać pod uwagę relacje, 
zależności, wspólne reguły gry. Po drugie autor podkreślał, że zasady społecznej od-
powiedzialności są instrumentem, który wpływa na korzyści ekonomiczne dla organi-
zacji i jak najbardziej zachodzi korelacja pomiędzy postępowaniem odpowiedzialnym 
społecznie a osiąganiem zysków. Po trzecie organizacja nie realizuje tylko i wyłącznie 
działań prowadzących do zysków. Firma jest bowiem instytucją o złożonym działaniu, 
stara się osiągać wiele celów. Najważniejszym motywatorem jest użyteczność organiza-
cji. Autor uwypuklił również różnorodność potrzeb organizacji. Porównał organizację 
do konsumenta, który posiada różne cele, ale po osiągnięciu potrzeb podstawowych - 
celu ekonomicznego (podstawowego) kieruje się w swoim działaniu potrzebą wyższego 
rzędu, w tym ujęciu społeczną odpowiedzialnością. 

Również G. A Steiner [1971] zauważył, że przedsiębiorstwa w dłuższym okresie 
czasu muszą przyjmować pewną swoistą filozofię działania, która uwzględnia interes 
społeczny. To nowe spojrzenie na przedsiębiorstwo polegało na ukazywaniu koncepcji 
społecznej odpowiedzialności jako procesu związanego z czasem, strategii długookre-
sowej. 

Natomiast K. Davis [1973, ss. 312] podkreślał, że o koncepcji społecznej odpowie-
dzialności możemy mówić wtedy, kiedy kończy się prawo a firma rozumie i reaguje na 
problemy poza obowiązkami ekonomicznymi, prawnymi i technicznymi. 

W latach 70. ogromną rolę w odkrywaniu istoty zagadnienia odegrał A. Carroll 
[1999, ss. 268] który skonstruował czteroczęściowe ujecie CSR (Corporate Social Re-
sponsibility), hierarchię zgodnie z którą przedsiębiorstwo musi wypełniać ekonomicz-
ne, prawne, etyczne i nieokreślone oczekiwania społeczne. Caroll zauważył, że coraz 
bardziej świadome społeczeństwo oczekuje od przedsiębiorstwa, że będzie: zyskowne, 
działać zgodnie z prawem, postępować etycznie, wedle standardów uznawanych w da-
nej społeczności. Będzie również wychodzić z działaniami których społeczeństwo nie 
oczekuje a jedynie wynikających z dobrej woli i odpowiedzialności za innych np. słab-
szych, potrzebujących. 

Naukowcy podkreślają, że lata 70. zaowocowały największym rozwojem idei spo-
łecznej odpowiedzialności w biznesie jako koncepcji naukowej. Natomiast lata 80. 
nasiliły dyskusje, spory i alternatywy co do interpretowania koncepcji. Jako znaczący 
element podkreśla się jednak powstanie w tym okresie definicji stworzonej przez T. 
M. Johnson’a [1971], który zauważył, ze koncepcję CSR należy postrzegać jako swoiste 
zobowiązanie korporacji do pewnych działań względem różnych grup społecznych. 
Zobowiązania miedzy grupami muszą być jednak dobrowolne i wykraczać poza trady-
cyjny obowiązek względem interesariuszy. W tym czasie pojawił się również interesu-
jący wywód Drucker’a [2004, ss. 147], który podkreślił znaczenie koncepcji pod kątem 
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zyskowności. Autor udowodnił, że bycie społecznie odpowiedzialnym jest strategicznie 
opłacalne dla firm. To on zapoczątkował stanowisko, że dzięki CSR firma jest efektyw-
niejsza, bardziej konkurencyjna o większym kapitale społecznym, co podkreślane jest 
również w dzisiejszych badaniach i publikacjach. 

Lata 90. nie wniosły właściwie nowych elementów w rozwój nauki, były okresem 
uzupełniania wcześniejszych badań i spostrzeżeń. Potwierdzono jednak zasadność 
i konieczność rozważań koncepcji tym bardziej, że niekorzystne skutki braku odpowie-
dzialności przez organizacje były coraz bardziej dotkliwe. 

Zainteresowanie zagadnieniem wzrosło na początku XX wieku. W tym czasie 
w Ameryce Północnej zaczęły powstawać wielkie korporacje skupione wokół celów 
ekonomicznych, co pociągało za sobą umacnianie potęgi korporacji i wykorzystywa-
nie tej przewagi do zachowań antyspołecznych, monopolistycznych. W związku z na-
rastającym problemem pojawiła się konieczność nakładania obowiązków, co najmniej 
nieszkodzenia społeczeństwu przez organizacje. Rząd Stanów Zjednoczonych podjął 
decyzje o delegalizacji nieakceptowanych społecznie praktyk biznesu. Potrzebna była 
mocna ingerencja państwa stojącego na straży interesów społecznych.

Ustawy pomiędzy państwem a biznesem pojawiały się już dużo wcześniej jako for-
my przeciwdziałania zbyt uciążliwym praktykom. Podobne ustawy pojawiały się w XIX 
wieku w czasie „ery przedsiębiorców”, jak również w czasie wielkiego kryzysu w latach 
30. np. w 1934 kiedy powołano Komisję Papierów Wartościowych i Giełdy w Stanach 
Zjednoczonych w celu nadzorowania obrotu akcjami i zwalczania nieuczciwych prak-
tyk giełdowych. W latach 60. i 70. wprowadzono ustawy dotyczące bezpieczeństwa 
pracy oraz subsydii szkodliwych i zanieczyszczania środowiska, przepisy o wymogach 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, normy bezpieczeństwa dla towarów konsumpcyj-
nych. Zaczęto również kontrolować bezpieczeństwo w kopalniach, elektrowniach 
atomowych, składowiskach substancji toksycznych. Po dziś dzień w korporacjach na 
całym świecie nakłada się obowiązki obywatelskie i oczekuje od nich pełnienia roli 
„dobrego obywatela”.

W historycznym ujęciu należy jednak podkreślić, że idea społecznej odpowiedzialno-
ści była i jest odpowiedzią na zmieniające się realia działania biznesu oraz jego otoczenia. 
Okazało się bowiem, że działania biznesu tylko i wyłącznie dla zysku prowadzą do zbyt 
wielu negatywnych zjawisk zaś przyzwolenie na takie działania staje się zgubne dla całego 
świata. Koncepcja CSR jest wiec zachętą, gdyż jest dobrowolna, ale okazuje się, że rów-
nież koniecznością (normy prawne) dla tych którzy nie do końca rozumieją, bądź nie chcą 
rozumieć zagrożeń wynikających z braku etyki w działalności gospodarczej. 

Można zaobserwować, że model zarządzania w kierunku społecznej odpowiedzial-
ności jest stałym elementem funkcjonowania firm rodzinnych, które były początkiem 
funkcjonowania działalności gospodarczej. Można również zasugerować, ze działania 
pro społeczne miedzy innymi dobroczynność i powierniczość też wywodzą się z firm 
rodzinnych. Występuje w nich połączenie uczuć, odpowiedzialności i działania. Firmy 
rodzinne to organizacje gdzie trzeba pogodzić cele ekonomiczne z myśleniem o dobru 
społeczeństwa, drugiego człowieka a także przyszłych pokoleń. Firmy rodzinne nie 
mogą sobie pozwolić na drogę na skróty, lekceważenie swoich interesariuszy, bo o każ-
dego klienta muszą zabiegać. W firmach rodzinnych pojawia się również aspekt poczu-

Społeczna odpowiedzialność w firmach rodzinnych 



286

cia winy za złe działania i decyzje, co w dużych organizacjach jest utrudnione a nawet 
niemożliwe. Ostatnio jednak porusza się aspekt odpowiedzialności (społecznej odpo-
wiedzialności) w stosunku do dużych przedsiębiorstw i korporacji. Bazując na tezie, że 
firmy rodzinne były i są zarządzane przez wartości (swoiste dla danej rodziny), można 
zauważyć, że zwrócenie ku temu modelowi zarządzania stało się popularne również 
w dużych firmach. Jako wsparcie dla koncepcji zarządzania przez wartości pojawiła się 
(badania światowe) w korporacjach taksonomia MBV (managment by value). Opiera się 
ona na trzech osiach:

ekonomiczno – pragmatyczne wartości są konieczne do utrzymania i złączenia 
różnych podsystemów organizacyjnych. Odnoszą się do wydajności, standardów 
działania i dyscypliny. Te wartości mają wpływ na działania, takie jak planowanie, 
zagwarantowanie jakości i księgowość; 
etyczno-społeczne wartości, to sposób w jaki ludzie zachowują się w grupach, jest 
wyznaczany przez działania, które są wspólne dla członków grupy. Ma to związek 
z zachowaniem ludzi m.in. w pracy i w związkach, oraz z wartościami społecznymi, 
takimi jak szczerość, szacunek, prawość i lojalność;
wartości emocjonalno – rozwojowe są podstawowe dla stworzenia nowych okazji 
do działania. Są związane z zaufaniem, wolnością i szczęściem. Przykłady takich 
wartości to kreatywność/tworzenie pojęć, życie/samoświadomość, pewność siebie/
poczucie wpływu, zdolności adaptacyjne/elastyczność [Magazyn Top Menedżerów, 
wrzesień 2008].
Trzyosiowy model zarządzania opartego na wartościach jest skoncentrowany na 

identyfikowaniu „korporacyjnego rdzenia” kluczowych wartości w organizacji. Okre-
ślenie wartości jest pierwszym krokiem do budowania kultury organizacyjnej zgodnej 
celami strategicznymi przedsiębiorstwa. 

Społeczna odpowiedzialność w firmach rodzinnych

Analizując historyczne ujecie społecznej odpowiedzialności w biznesie można przy-
jąć, ze właściwie koncepcja ta miała początek właśnie w firmach rodzinnych. Według 
autorów M. Górnik - Durose, Z. Zaleski pracę na swoje konto cechuje większe za-
angażowanie niż pracę na rzecz innych. Pomnażanie stanu posiadania, powiększanie 
własnego dobra mobilizuje do wysiłku i podejmowania odpowiedzialnych działań. Aby 
mieć trzeba na to zapracować [por. Górnik-Durose, Zaleski, 2004, ss. 129]. Firma ro-
dzinna nie opiera się również na założeniu, że jest to tylko i wyłącznie miejsce pracy 
czy troska o majątek, potrzeby finansowe, ale funkcjonuje jako przekazanie zapału re-
alizacji pewnych planów, projektów i umiejętności. Połączenia czynników wyznaczają-
cych wartości rodzinne z wartościami zawodowymi, a przede wszystkim z wartościami 
osobistymi, tak aby powstały dobra materialne a równocześnie zachowana została od-
powiedzialność społeczna. Sektor biznesu rodzinnego to połączenie tradycjonalizmu 
i innowacyjności. Jak twierdził Adam Smith można uznać go za filar ery kapitalizmu 
– zrównoważony i etyczny. 

W literaturze światowej przedstawia się firmę rodzinną jako przedsiębiorstwo o do-
wolnej formie prawnej, którego kapitał w całości lub większej części znajduje się w po-

–

–

–
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siadaniu rodziny, przynajmniej jeden członek rodziny sprawuje funkcje kierowniczą oraz 
istnieje zamiar utrzymania przedsięwzięcia w rękach rodziny [Frishkoff, 2005, ss. 36]. 

Podkreśla się również aspekt społeczny firm rodzinnych, mianowicie za rodzinę 
należy uznać grupę osób o bliższym lub dalszym pokrewieństwie, obejmuje również 
relacje małżeńską. Dodatkowo o tym, że jest to firma rodzinna świadczą pewne de-
terminanty: praca w przedsiębiorstwie wyznacza decyzje dotyczące kariery, stosunki 
i wartości wyznawane w rodzinie wpływają na wybór kierownictwa i kwestie dziedzi-
czenia, występuje brak wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy firmą i rodziną, wartości 
wyznawane w rodzinie wpływają na model zarządzania, historia rodziny tworzy histo-
rię firmy [Frishkoff, 2005, ss. 38]. 

Godne podkreślenia jest, że firmy rodzinne nie należą do najbogatszych, zysk w nich 
jest ważny, ale nie najważniejszy a naczelną zasadą jest kierowanie się odpowiedzialno-
ścią i wartościami wobec interesariuszy. Podkreśla się, że bez wartości nie ma firmy ro-
dzinnej, konieczne bowiem jest pogodzenie uczuć i rozsądku, a także zachowanie rów-
nowagi pomiędzy czynnikiem ludzkim a ekonomicznym. Firma rodzinna nie opiera się 
na założeniu, że jest to tylko i wyłącznie miejsce pracy czy troska o majątek, potrzeby 
finansowe. Funkcjonuje jako przekazanie zapału realizacji pewnych planów, projektów 
i umiejętności połączenia czynników wyznaczających wartości rodzinne z wartościami 
zawodowymi, a przede wszystkim z wartościami osobistymi. Firmy familijne to rów-
nież tworzenie i połączenie zespołu ludzi, którzy z ochotą i etosem pracy podchodzą 
do swych obowiązków a z drugiej strony pojawia się satysfakcja z pracy, zadowolenie 
z pożytku, szczęście. Zatrudniając członków rodziny właściciele mają przekonanie, że 
praca będzie wykonywana z sumiennością i zaangażowaniem. Również komunikowa-
nie wewnętrzne odbywa się na zasadzie swoistego kodu rodziny przez co jest to proces 
szybszy. Wpływa na płynność podejmowania decyzji. 

Celem rodziny jest dążenie do szczęścia, natomiast przedsiębiorstwa tworzenie dóbr 
materialnych. Firma rodzinna jest organizacją gdzie realizuje się oba cele:

moralne i etyczne: przetrwanie firmy, zdobycie niezależności gospodarczej, budo-
wanie dobrego wizerunku rodziny w otoczeniu;
ekonomiczne: wzrost zysku, zwiększanie udziału w rynku, osiągnięcie i realizacja 
celów sprzedaży [Safin, 1993, ss. 26].
Według Business Discovery właściciele firm rodzinnych kierują się siedmioma prak-

tykami dzięki którym odnoszą sukces na rynku:
1. Wypracowują własną, konkretną i przejrzystą misję, wizję i strategię działania opar-

tą na systemie wartości rodzinnych.
2. Promują przedsiębiorczość, zabiegają o innowacje, zaspakajanie potrzeb klientów 

i innych interesariuszy. 
3. Misja, wizja i strategia jest na bieżąco analizowana, definiowana i komunikowana 

w razie konieczności zmieniana.
4. W firmie każdy posiada zakres obowiązków i jest za nie odpowiedzialny, również za 

działania zgodne z wartościami.
5. W firmie najważniejszy jest dialog, aktywna i dwustronna wewnętrzna komunikacja.
6. W firmie zachęca się i inspiruje pracowników do zadaniowego, samodzielnego 

i wzbogaconego działania.

–

–
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7. W firmie przygotowuje się i przeprowadza skuteczną sukcesję [WWW.bd7.pl].
W firmach rodzinnych konieczne jest zachowanie pewnych zasad, jedną z nich, 

naczelną jest to, że decyzje muszą być podejmowane i akceptowane przez wszystkich 
uczestników, przez żonę, męża a również dzieci. W firmach rodzinnych zauważalne 
jest podejmowanie działań determinowanych przez osobiste wartości, bardzo często 
można określić je jako wartości, które ukierunkowują działanie człowieka: pracowi-
tość, prostota, lojalność, radość, szlachetność, odwaga. Podkreślić należy też koniecz-
ność godzenia i pełnienia jednocześnie kilku ról, podzielna tożsamość, historia życia 
ludzi, emocjonalne zaangażowanie, specyfika i prywatność rodziny, światopogląd i kul-
tura. Firmy rodzinne to nie tylko miejsce obsadzenia stanowisk członkami rodziny, 
czy krewnych ale szczerze wyznawane, wspólne wartości, którymi kieruje się rodzina 
posiadająca firmę. Wszyscy członkowie, ale w dużej mierze kierownik firmy przyjmuje 
największą odpowiedzialność za losy organizacji. Praca w atmosferze rodzinnej udziela 
się również przy konieczności zatrudniania osób z poza rodziny. Cechą charaktery-
styczną tych firm jest personalizm i rodzinny stosunek do każdego pracownika. Kadra 
dobrze się zna, często również na gruncie prywatnym a to wpływa na cieplejsze i mniej 
protransakcyjne podejście w miejscu pracy. Pracownicy firm familijnych z większym 
zrozumieniem niż w przypadku firm nierodzinnych podchodzą do sytuacji na ryn-
ku, są bardziej elastyczni. Działają pod jednym nazwiskiem, reprezentują je, rozumieją 
zmienną koniunkturę rynku i konieczność dostosowania, zawieszenia na trudny czas 
premii czy pracę po godzinach. Firmy rodzinne należą częściej do mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorstw. W sektorze MSP im większa firma tym udział firm rodzinnych 
maleje. Okazuje się jednak, że dane dotyczące liczby firm rodzinnych są niepokojące. 
Liczba firm rodzinnych zmniejsza się, choć należy przyznać, że te które dostosowały 
się do zmian gospodarczych przetrwały a nawet rozwijają się bardzo dobrze. Barierą 
w ich funkcjonowaniu jest brak stabilizacji przepisów prawnych, przepisy nie sprzyja-
jące rozwojowi tych firm, niestabilność polityczna, wysokie podatki, niewielka pomoc 
państwa, ryzyko finansowe (brak możliwości do korzystania np. z kredytów preferen-
cyjnych dla firm rodzinnych). 

Problemy firm rodzinnych, które wpływają na spowolnienie ich rozwoju wyni-
kają również z konfliktów, często pokoleniowych, trudności w godzeniu czasu pracy 
z czasem poświeconym rodzinie, czy wysokimi obciążeniami wynikającymi z kosztów 
pracy. Najczęstszymi powodami konfliktów w firmach rodzinnych są pewne obszary 
funkcjonowania jak: firma a rodzina, rodzina a własność, własność a firma. Pojawia się 
w nich również konflikt rozszerzanie zatrudnienia o osoby z zewnątrz, co może zabu-
rzać układ rodzinny, czy problemy tkwiące w sile przebicia jaką reprezentuje firma np. 
zdolności negocjacyjne w zawieraniu kontraktów, przetargach.  

Inną barierą w rozwoju firm rodzinnych jest brak wiedzy na tematy związane 
z przedsiębiorczością, zarządzaniem. W. Popławski [2003, s.125] podkreśla, że w funk-
cjonowaniu firmy rodzinnej spotyka się szereg barier. W sferze intelektualnej, które 
wynikają z niewiedzy, braku umiejętności właściciela lub osób pełniących funkcje kie-
rownicze. Często pojawia się skłonność do traktowania przedsiębiorstwa w charakterze 
prostoty myślenia i działania, jako systemu bez zależności i sprzężeń zwrotnych. Poja-
wia się niechęć do myślenia perspektywicznego, koncentracja na chwili obecnej, trud-
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ności w podziale pracy. Dodatkowymi utrudnieniami są słabości w systemie zarządza-
nia, nieumiejętność budowania misji, strategii i wizji przedsiębiorstwa, słaba znajomość 
działań marketingowych, konflikty w systemie wartości czy mała zdolność kontroli 
i oceny stanu finansowego. Największe problemy towarzyszą jednak firmom na po-
czątku prowadzenia działalności. Związane są one z brakiem specjalistycznej wiedzy, 
szczególnie z zakresu zarządzania w warunkach konkurencji, emitowania wartości bez 
korzyści ekonomicznych, długotrwały proces budowania wizerunku. Znaczna cześć 
przedsiębiorców zarządzających firmami rodzinnymi wie, że edukacja jest elementem 
niezbędnym w zmieniających się warunkach, ale nie wszyscy podążają za zmianami 
i to ci najbardziej narażeni są na niepowodzenia spowodowane opóźnioną reakcję na 
rynku. Powszechnym problemem w firmach familijnych jest faworyzowanie i inwe-
stowanie w rozwój pracowników z bliskiej rodziny, co nie przynosi korzyści samemu 
przedsiębiorstwu. Problemem jest również zatrudnianie i awansowanie osób niekom-
petentnych, a mających koneksje rodzinne. 

Firmy rodzinne mają wiele trudności natury technicznej, często wynikające z bra-
ku wiedzy, umiejętności zarządzania. Pozytywem natomiast jest kultura, postępowanie 
i specyfika firm rodzinnych oparta na moralności, wartościach i odpowiedzialności. 
Coraz częściej model funkcjonowania firm familijnych, pozytywne elementy zarzą-
dzania wdrażane są i przenoszone na obszar funkcjonowania dużych korporacji. Co 
więcej staje się to pewną normą, kształtuje kulturę organizacji opartą na wartościach. 
Obecnie coraz częstej panuje powszechna zgoda, że jeśli firma dąży jedynie do zysku, 
zapominając o takich wartościach w biznesie jak: rzetelność, uczciwość, sumienność, 
odpowiedzialność, popada w poważne kłopoty.

Model firm rodzinnych od zawsze funkcjonował w oparciu nie tylko o zysk, ale 
wartości i odpowiedzialność, można uznać firmy rodzinne za prekursorów działalności 
gospodarczej opartej na wartościach. Natomiast coraz więcej organizacji wprowadza 
koncepcję zarządzania przez wartości do długofalowej strategii organizacji. 

W stosunku do programów CSR, zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej 
czy odpowiedzialności za pracowników i środowisko, firmy rodzinne wykazują większe 
zaangażowanie niż duże korporacje. Często jednak działania te podejmowane są samo-
istnie i bez nagłaśniania, czyli z tradycji funkcjonowania firm rodzinnych. 

Podsumowanie

Firmy rodzinne stanowią od 40 do 80% światowych firm. Kluczowym elementem 
funkcjonowania tych firm jest orientacja na ludzi, podkreśla się również społeczny 
aspekt firm rodzinnych. Dodatkowo praca w firmie rodzinnej opiera się na zaufaniu 
pracowników do rodziny założycielskiej, stosunki i wartości wyznawane w rodzinie 
wpływają na wybór kierownictwa i kwestie dziedziczenia. Występuje brak wyraźnego 
rozgraniczenia pomiędzy firmą i rodziną, wartości wyznawane w rodzinie wpływają na 
model zarządzania, historia rodziny tworzy historię firmy. Firmy familijne od początku 
swojego istnienia podejmowały działania społecznie odpowiedzialne. Po dziś dzień 
charakteryzują się dużym wkładem do gospodarki lokalnej, bardzo niską konflikto-
wością społeczną i często przyjmują rolę lidera wśród okolicznej społeczności. W sto-
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sunku do programów CSR firmy rodzinne wykazują większe zaangażowanie niż duże 
korporacje. Godne podkreślenia jest, że firmy rodzinne nie należą do najbogatszych, 
zysk w nich jest ważny, ale nie najważniejszy a naczelną zasadą jest kierowanie się odpo-
wiedzialnością i wartościami wobec interesariuszy. Jak wskazuje wiele badań firmy te są 
odpowiedzialne za pracowników i środowisko, często jednak działania te podejmowa-
ne są samoistnie i bez nagłaśniania, czyli z tradycji funkcjonowania firm rodzinnych. 
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Kultura organizacyjna i konflikty w zarządzaniu  

firmą rodzinną

Abstract 
The article emphasizes community culture meaning in family business and problems internal conflicts im-
pact on management process. Suggests ways to avoid conflicts in this area. Also describes the effects of  
social and intellectual aspects of  family on the effectiveness of  management.

Wstęp

Szybkość, rzetelność i jakość procesów zachodzących w organizacji zależy w dużej 
mierze od czynnika ludzkiego. Człowiek odgrywa decydująca rolę w funkcjonowaniu 
organizacji, wpływając na rezultaty przez nią osiągane, nawet jeżeli przedsiębiorstwo 
jest wysoko zautomatyzowane. W procesie zarządzania odpowiednie zaangażowanie 
pracowników przedsiębiorstwa oraz ich świadomość uczestniczenia w realizowaniu 
jego celów wpływa pozytywnie na osiągane rezultaty.

Występowanie konfliktów jest naturalną cechą wszystkich organizacji i systemów, 
niezależnie od tego jaką posiadają konstrukcje, w jaki sposób są zarządzane oraz czy 
należą do jednej struktury organizacyjnej.

Przedsiębiorstwa rodzinne

Próbując zdefiniować przedsiębiorstwo rodzinne dąży się do sprecyzowania czynników 
społecznych, ekonomicznych i prawnych opisujących to zjawisko. Przedsiębiorstwa 
określone jako rodzinne ewoluowały przez lata w różnych kierunkach w zależności od 
warunków ekonomicznych, społecznych i prawnych konkretnych gospodarek. Współ-
cześnie przedsiębiorstwo rodzinne należy traktować wielowymiarowo. Trudno jest wy-
znaczyć odpowiednie kryteria określające firmę rodzinną ze względu na strukturę wła-
sności, modelu zarządzania czy skali działania. Ponadto termin ten składa się z dwóch 
określeń wywodzących się z różnych nauk, mających różną historię powstania oraz 
teoretycznie mające różne cele istnienia. Ustalając definicję przedsiębiorstwa rodzin-
nego należy w niej uwzględnić między innymi czynniki ekonomiczne, psychologiczne, 
socjologiczne, historyczne, prawne oraz związane z zarządzaniem [Safin 2007, s. 17].

Przedsiębiorczość i Zarządzanie
t. XII, z. 7, ss. 291–297
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Definicja, która najlepiej integruje rodzinę z działalnością gospodarczą podał B.C.J. 
Lievegoed [Safin 2007, s. 22], w której przedsiębiorstwo można określać mianem ro-
dzinne, gdy:

współmałżonkowie i następne pokolenie biorą czynny udział w kierowaniu przed-
siębiorstwem,
kultura rodziny przeniesiona została na kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa,
zachowania społeczne wszystkich członków rodziny przenoszone są na grunt przed-
siębiorstwa,
status przedsiębiorstwa determinuje status i pozycję rodziny, która partycypuje za-
równo w wypracowanych zyskach jak i w finansowaniu działalności przedsiębior-
stwa i ponoszonych stratach.
Definicja ta, co prawda, uwzględnia zarówno aspekt ekonomiczny jak i społeczny 

przedsiębiorstwa rodzinnego, to jest jednak tylko charakterystyką modelowego przed-
siębiorstwa, które np. w aspekcie społecznym2 nie jest idealnym rozwiązaniem. Na-
tomiast jeżeli chodzi o kwestie finansowe, firma ma duży margines ochrony finanso-
wej poprzez gotowość członków rodziny do rezygnacji z własnego dochodu na rzecz 
przedsiębiorstwa, chroniąc jego dobre imię i majątek całej rodziny.

Jedną z częściej przytaczanych jest definicja [ Jeżak, Winnicka-Popczyk, Popczyk 
2004, s.19], w której uznaje się za biznes rodzinny jednostkę, w której dwóch lub więcej 
członków rodziny pracuje i posiada w swoich rękach co najmniej 51% udziałów lub 
pakiet kontrolny. 

Pełną definicję przytaczają autorzy [ Jeżak, Winnicka-Popczyk, Popczyk 2004, s.19], 
określając firmę rodzinną jako przedsiębiorstwo o dowolnej formie prawnej, którego 
kapitał w całości lub w zdecydowanej części znajduje się w posiadaniu rodziny, przy-
najmniej jeden jej członek wywiera decydujący wpływ na kierownictwo lub sam spra-
wuje funkcję kierowniczą z zamiarem trwałego utrzymania przedsięwzięcia w rękach 
rodziny. 
Rys. 1. Podsystemy funkcjonujące w firmie rodzinnej 

Źródło: [Safin 2007, s. 30].
2 Autor ma na myśli przenoszenie na grunt przedsiębiorstwa rodzinnych zachowań, które negatyw-

nie oddziałują w obszarze np. zarządzania i w konsekwencji na wyniki finansowe firmy oraz przenosze-
nie problemów z przedsiębiorstwa na grunt rodziny.

–

–
–

–

RFW - założyciel firmy i jego spadkobiercy, 
pracujący i mający prawa własności.
RW – członkowie rodziny, którzy włada-
ją częścią przedsiębiorstwa, ale nie pracują 
w nim.
RF - członkowie rodziny (np. dzieci), którzy 
pracują w firmie, ale nie mają prawa własno-
ści.
FW – osoby nie będące członkami rodziny, 
pracujące w firmie i posiadające prawo wła-
sności, np. akcjonariusze.
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Ujmując przedmiot rozważań systemowo, przedsiębiorstwo rodzinne składa się 
z trzech elementów, podsystemów, z których przedsiębiorstwo i rodzina, jako dwa róż-
ne systemy zostały połączone wspólnym majątkiem, czyli systemem własności – rysu-
nek nr 1.

W obszarach przenikania się podsystemów znajdują się miejsca, gdzie następuje ich 
konfrontacja. Zgodnie z teorią systemów w obszarach łączenia się systemów mogą po-
wstawać bariery przepływów np. informacji, kapitału i dóbr rzeczowych oraz konflikty 
na tym tle. Systemy całkowicie zintegrowane, gdzie następuje swobodny przepływ ele-
mentów istotnych natomiast zablokowane są przepływy elementów nieistotnych, zakłó-
cających działanie innych podsystemów, funkcjonują jak jeden system (organizm). 

W przypadku przedsiębiorstwa rodzinnego bariery i konflikty, na styku podsys-
temów, najczęściej powstają na płaszczyźnie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa 
i rodziny oraz udziałów w kapitale przedsiębiorstwa. 

Kultura organizacyjna i konflikty w przedsiębiorstwie rodzinnym

Pracownicy przedsiębiorstwa wywodzą się ze społeczeństwa, które determinuje ich 
zachowania i wpływa pośrednio na ich zachowania organizacyjne. Kultura społeczeń-
stwa, to całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa, przekazywa-
nego z pokolenia na pokolenie wierzeń i praktyk jego członków, przyjętych przez nich 
wzorów postępowania. Jedną z cech kultury jest zdolność do rozprzestrzeniania się, nie 
tylko na następne pokolenia ale również przez kontakty, werbalne i niewerbalne, między 
poszczególnymi osobnikami jak i miedzy obcymi etnicznie grupami. Najczęściej prze-
nikanie się kultur wzbogacało społeczeństwa o nowe elementy i sposoby postępowania 
rozwijające cywilizacyjnie, podnosiło również świadomość własnej odrębności. Zbyt 
duże różnice kulturowe doprowadzały często do konfliktów wewnątrz organizacji.

Przy definiowaniu kultury przedsiębiorstwa należy położyć nacisk na poznanie 
historii oraz otoczenia geopolitycznego społeczeństw, których członkowie pracują 
w przedsiębiorstwie. Na podstawie powyższych stwierdzeń można sformułować defi-
nicję kultury organizacyjnej jako zbioru norm postępowania i wartości intelektualnych, 
które charakteryzują daną organizację. W sposób pełny kulturę organizacyjną zdefi-
niował B. Nogalski [Trutkowski 2006, s. 153]: (…)kultura organizacji gospodarczej tworz y 
system typowych dla niej wartości, norm i symboli, rozwijający się przez długi czas, a jego wynikiem jest 
uformowanie się wzorców postępowania dla danej grupy społecznej oraz określonej hierarchii wartości. 
Składa się on z elementów koncepcyjnych, tworzących intelektualne podstawy norm i wzorców postępo-
wania i percepcyjnych, tj. symboli i wzorców antropologiczno – socjologicznych.

Formy kultury organizacyjnej i wzorce postępowania wyróżniające ją od innych, 
to w większości przypadków normowane przez system organizacyjny przedsiębiorstwa 
i charakter jego działalności system organizacji produkcji, obiegu dokumentów czy sto-
sowana technologia oraz zwyczaje, wzorce zachowań i normy przeważające w grupie. 

Rodzina dla przedsiębiorstwa rodzinnego stanowi ukryty, dodatkowy potencjał 
przede wszystkim jako wsparcie intelektualne, „magazyn pomysłów”, jako katalizator 
rozładowujący napięcia wewnątrz organizacji oraz wzorzec kulturowy zachowań, oczy-
wiście jeżeli w rodzinie nie występują patologie. 

Kultura organizacyjna i konflikty w zarządzaniu firmą rodzinną
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Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie rodzinnym, to jednolite poglądy i myśle-
nie całej rodziny, zaangażowanej (co najmniej duchowo) w przedsięwzięcie rodzinne. 
Kultura ta odzwierciedla normy i wartości kulturowe przenoszone z pokolenia na po-
kolenie i uznawane za wzór. Liczą się w niej przede wszystkim indywidualne cechy cha-
rakteru głównego założyciela i właściciela. Nie pozostaje bez znaczenia jednak wpływ 
najbliższego otoczenia założyciela na jego postawę oraz tradycja, charakterystyczne 
cechy społeczeństwa, z którego wywodzą się członkowie rodziny. System wartości 
i postaw moralno – etycznych, do których można zaliczyć pracowitość, długotrwałe 
zaangażowanie, poświęcenie się sprawom firmy rodzinnej prezentuje postawę dość 
konserwatywną. Postawa taka stabilizuje i ukierunkowuje działania przedsiębiorstwa, 
co z punku widzenia rodziny jest zjawiskiem pozytywnym natomiast z perspektywy 
przedsiębiorstwa, przy dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, może ha-
mować reakcje przedsiębiorstwa na czynniki zewnętrzne. Konserwatyzm stanowi zatem, 
w tym wypadku, swoistą „masę bezwładności”, balast obciążający przedsiębiorstwo. 

Mimo, że występują tendencje dochodzenia przez różne kultury do podobnych 
norm zachowań i uznawania podobnych wartości, to będąc na różnych etapach rozwo-
ju kulturowego występują w danym momencie miedzy nimi różnice, tzw. „luki kultu-
rowe”. Na tle różnic kulturowych powstają konflikty, które mogą się przenieść na grunt 
organizacji. 

Najczęściej konflikty wynikają z różnic poglądowych oraz różnic w rozumieniu 
i przestrzeganiu norm zachowania. Wszystkie rodzaje konfliktów można podzielić na 
[Kowalczuk, Sieczyński 1987, s. 222]:

jawne i ukryte,
racjonalne i irracjonalne,
twórcze i destrukcyjne.
Konflikty jawne mogą przybierać formę krytyki lub skarg oraz utarczek słownych mię-

dzy jednostkami lub przedstawicielami grup. 
Konflikty ukryte są trudniejsze do zdiagnozowania a przez to bardziej niebezpieczne 

dla organizacji. W konfliktach tych nie dochodzi do bezpośredniej konfrontacji. Znaj-
dują one pośrednio odzwierciedlenie w spadku dyscypliny pracy, nadmiernej absencji, 
lekceważenia i niewykonywania poleceń, w złej atmosferze panującej w społeczności 
organizacji, w świadomym lub nieświadomym obniżaniu wydajności i jakości pracy. 
Ważnym symptomem rodzącego się konfliktu jest wzrost rotacji kadr wynikający głów-
nie z niechęci przebywania w niesprzyjającej atmosferze. Symptomy te mogą być prze-
jawem poczucia zagrożenia, niesprawiedliwości i braku zaufania do zwierzchników 
i współpracowników.

Przyczyną konfliktu racjonalnego jest obiektywna ocena sytuacji. Szybkie rozwiązanie 
takiego konfliktu zwykle poprawia ogólną sytuacje w porównaniu z wcześniejszym sta-
nem, pod warunkiem, że jest to konflikt jawny. 

W przypadku irracjonalnego konfliktu, zdiagnozowanie jego przyczyn jest trudne, gdyż 
mają one podłoże subiektywne, wynikające np. z aktualnego samopoczucia, uprzedze-
nia do innej osoby lub błędów w odbieraniu sygnałów werbalnych i niewerbalnych.

Konflikty twórcze i destrukcyjne wpływają na strukturę społeczną organizacji oraz na 
procesy związane z realizacją celów strategicznych [Kowalczuk, Sieczyński 1987, ss. 

–
–
–
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222-223]. Sam konflikt w trakcie swojego przebiegu zawsze działa dezorganizująco na 
procesy w przedsiębiorstwie, dopiero efekt końcowy klasyfikuje go do jednego z dwóch 
wyżej wymienionych.

Podstawowymi źródłami konfliktów w przedsiębiorstwie rodzinnym są odmienne 
poglądy członków rodziny zarówno pracujących jak i niepracujących w firmie na te-
mat podstawowych celów realizowanych przez przedsiębiorstwo. Okresami najbardziej 
konfliktogennymi są momenty przejściowe, takie jak np. zmiany przepisów, koniunk-
tury gospodarczej (czynniki zewnętrzne) oraz sukcesja, zatrudnienie młodszego poko-
lenia, zmiana formy własności oraz przekazanie kierownictwa w obce ręce. Wówczas 
w obszarach granicznych, wymienionych wcześniej podsystemów, pojawiają się miej-
sca konfrontacji, tworzące blokady przepływu informacji rutynowych i decyzyjnych. 
W miejscach tych występują zakłócenia i sprzężenia zwrotne systemu intelektualnego 
wywołane przez procesy systemu emocjonalnego. 

Czynniki kulturowe w zarządzaniu firmą rodzinną

Kształt kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa rodzinnego jest wynikiem długotrwa-
łego procesu budowanego przez właścicieli firmy i pozostałych członków rodziny, pod-
czas którego kultura organizacyjna oddziałuje na pracowników oraz na całe zespoły, 
z drugiej strony zespoły i pojedyncze osoby oddziałują na kulturę organizacji. Kultura 
organizacji może mieć złożoną strukturę odzwierciedlającą strukturę organizacji, skła-
dającą się z kultur poszczególnych podsystemów. Przenika ona wszystkie etapy i pozio-
my procesu zarządzania wpływając na ich kształt i skuteczność realizacji.

Aby kultura organizacji efektywnie uczestniczyła i wspomagała proces zarządza-
nia należy dostosować jej cechy (istotne) do jego wymogów. Konieczne jest ustalenie 
rozbieżności między stanem pożądanym, z punku widzenia strategii przedsiębiorstwa 
rodzinnego, a stanem faktycznym. Luką kulturową nazwano właśnie zjawisko rozbież-
ności występujące w różnych grupach o poziomach w organizacji.

Ustalenie luki kulturowej, między rzeczywistą a kulturą wymaganą w procesie za-
rządzania i do realizowania strategii, wymaga [Urbanowska – Sojkin, Banaszczyk, Wit-
czak 2007, s. 296]:

przeprowadzenia audytu kulturowego w celu zidentyfikowania dotychczasowej kul-
tury organizacji,
analizy i symulacji przyszłej kultury organizacji podtrzymującej nową strategię,
określenia strategii przejścia od obecnej do pożądanej kultury.
Najtrudniejszym zadaniem jest przekształcenie istniejącej kultury na kulturę wspie-

rającą procesy zarządzania i ogólną strategię organizacji. Jest to proces długotrwały, 
gdyż wszelkie zmiany związane są z procesem uczenia się zarówno pracowników jak 
i właścicieli a skuteczność tego procesu zależy od ich zaangażowania. Ocenia się, że do-
stosowanie kultury przebiega przez cały okres realizacji i musi uwzględniać zarządzanie 
konfliktami [Urbanowska -Sojkin, Banaszczyk, Witczak 2007, s. 298].

Dostosowywanie kultury do stanu optymalnego można podzielić na działanie cią-
głe, związane z podnoszeniem poziomu kultury w odniesieniu do misji przedsiębior-
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stwa oraz działania sprzęgające pracowników organizacji z implementowaną aktualnie 
strategią.

Do działań ogólnych możemy między innymi zaliczyć: 
mniejszenie negatywnego oddziaływania grup nieformalnych przez wewnętrzną 
rotację kadr,
dobór kadr (odpowiednia kultura osobista i kwalifikacje),
szukanie liderów grup skupionych wokół konkretnego zadania,
uświadomienie pracownikom misji organizacji,
rozwiązywanie konfliktów destrukcyjnie działających,
utrzymywanie konfliktów na minimalnym, twórczym poziomie,
budowanie więzi pracownika z organizacją,
docenianie i uświadamianie pracownikowi jego przydatności do organizacji,
budowanie prestiżu organizacji wewnątrz i w jego otoczeniu,
zapewnienie dobrego przepływu informacji,
odpowiednie kwalifikacje kadry kierowniczej.
Działania sprzęgające z aktualną strategią działania, to:
integracja pracowników wokół celów i priorytetowych zadań organizacji,
świadomość realizacji celów strategicznych pracowników wszystkich szczebli,
nagradzanie inicjatywy i kreatywności oraz najlepszych osiągnięć w realizacji kolej-
nych etapów strategii,
osobisty przykład zaangażowania szefa, np. przez integrację z pracownikami we 
wspólnej realizacji celów przedsiębiorstwa,
wskazywanie liderów jako punkt odniesienia do oceny realizacji prac.
Zarządzanie, to proces unikania i pokonywania zagrożeń dotyczących przedsiębior-

stwa. Jest wiele metod i sposobów pokonywania trudności pojawiających się w otocze-
niu. Słabe strony przedsiębiorstwa wynikające z niedostatków technicznych lub błę-
dów organizacyjnych można wyeliminować ponosząc przy tym większe lub mniejsze 
koszty ekonomiczne. Natomiast konflikty na tle emocjonalnym są skutkiem głębszych 
problemów mających źródła również w rodzinie. Rozwiązywanie takich problemów 
zawsze wymaga indywidualnego podejścia i zależy od czynników charakterystycznych 
dla konkretnej rodziny. 

Wykorzystując podejście systemowe do zagadnienia rozwiązywania konfliktów na-
leży oddzielić bariery czysto intelektualne od barier na tle emocjonalnym. Problemy 
czysto merytoryczne dotyczące organizacji i zarządzania należy rozwiązywać w grani-
cach podsystemu przedsiębiorstwa przez ludzi bezpośrednio zaangażowanych. Proble-
my wynikające z systemu emocjonalnego rodziny należy „przesunąć” na grunt tylko 
rodziny. 

Część problemów pojawiających się w przedsiębiorstwie rodzinnym na tle emocjo-
nalnym oraz zakłócających przepływ informacji, nie konicznie musi mieć głębsze przy-
czyny. Często wynikają ze zbyt dużego zaufania właścicieli do własnych umiejętności, 
co do poprawnego i zrozumiałego przekazywania poleceń. Powstaje tu konieczność 
korzystania z zewnętrznego zaplecza doradczego w zakresie np. technik i sposobów 
komunikacji na linii przełożony – pracownik, co w większości rozwiązuje problemy 
komunikacyjne. 

–
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Zakończenie

Odzwierciedleniem umiejętności radzenia sobie z konfliktami międzypokoleniowymi 
wewnątrz przedsiębiorstwa rodzinnego jest skuteczna sukcesja w firmie. Ze statystyk 
wynika [PENTOR 3 listopad 2009, s. 14], że tylko 23% przedsiębiorstw rodzinnych 
przechodzi w ręce następnego pokolenia, a około 2% w ręce trzeciego. Przerwanie 
działalności, to wiele negatywnych skutków szczególnie dla rodziny. Poza tym im dłu-
żej działa przedsiębiorstwo tym większą wartość posiada jego marka i znak firmowy.

Przyczyną tego stanu w wielu przypadkach jest brak w przedsiębiorstwie strategii 
wycofywania się starszego pokolenia i przekazywanie władzy młodszemu, w budowa-
niu której czynnie uczestniczy sam sukcesor.

Prawidłowo ukształtowana i modyfikowana, kultura organizacji staje się atutem 
przedsiębiorstwa rodzinnego pomagającym skuteczniej realizować jego cele, szczegól-
nie w czasie niestabilnego otoczenia.

Bibliografia

Jeżak J. Winnicka-Popczyk A. Popczyk W. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne funkcjonowanie i rozwój, 
Difin, Warszawa.
Kowalczuk R. Sieczyński T. (red.) (1987), Psychologia i socjologia pracy, WSiP, Warszawa.
PENTOR (03.11.2009), Badanie firm rodzinnych w Polsce, Dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości, Warszawa.
Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, WAE im Oskara Langego, 
Wrocław.
Trutkowski C. (red) (2006), Podręcznik dobrych praktyk, WN Scholar, Warszawa.
Urbańska-Sojkin E. Banaszczyk P. Witczak H. (2007), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, 
PWE, Warszawa.

Kultura organizacyjna i konflikty w zarządzaniu firmą rodzinną



Joanna Stefańska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zarządzanie konfliktami w firmach rodzinnych

Abstract
The article presents the issue of conflict management, potential sources of conflict and their signifi-
cance for family businesses. It reveals specifics of this phenomenon and the influence of family rela-
tionships which determine formation and intensification of conflicts. It also indicates the importance 
to differentiate between positive and negative conflicts and forming relationships between task and 
relationship conflicts. It presents succession as a process with a natural element of conflict, which can 
have disadvantageous influence on family companies.
The article presents possible strategies used by family businesses to manage conflicts, their advantages 
and disadvantages and their influence on shaping reationships between task and relationship conflicts. 
It take a notice on communication as an instrument of solving and prevention of conflicts in family 
companies.

Wstęp

Przedsiębiorstwa rodzinne pełnią bardzo ważną rolę w gospodarce światowej oraz go-
spodarkach poszczególnych krajów, również w Polsce. Obszarów badań w tym zakre-
sie jest bardzo dużo, tymczasem publikacji i badań w języku polskim nadal niewiele. 
Ze specyfiką firm rodzinnych wiążą się pewne problemy sprawiające, że zarządzanie 
przedsiębiorstwem rodzinnym jest często dużo trudniejsze niż podmiotami nierodzin-
nymi. Relacje w firmach rodzinnych przesycone są emocjami, kryzysami i napięciami. 
Uczestniczy w nich cała rodzina, często nawet osoby z firmą nie związane. Wszystko 
to powoduje, że zarządzanie konfliktami nieco różni się od zarządzania w przedsiębior-
stwach nierodzinnych. Dotyczy to zarówno skali występujących problemów, ich zna-
czenia dla przedsiębiorstwa, oraz sposobów ich rozwiązywania. Konflikty występujące 
w firmach rodzinnych bardzo często oparte są bowiem na skomplikowanych relacjach 
rodzinnych i zazwyczaj mają bardzo duży wpływ na funkcjonowanie całego podmiotu. 
Wszystko to sprawia, że odpowiednie zarządzanie konfliktami, a w tym rozwiązywanie 
i kierowanie są nimi bardzo ważne z punktu widzenia zarówno rodziny, jak i przedsię-
biorstwa.

Zarządzanie konfliktami w firmach rodzinnych nabiera bardzo dużego znaczenia 
w kontekście sukcesji, a więc międzygeneracyjnego przekazania własności i władzy. To 
wówczas ujawnia się najbardziej długoterminowy, najtrudniejszy i specyficzny dla firm 
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rodzinnych konflikt- konflikt pokoleniowy, którego odpowiednie rozwiązanie często 
determinuje przetrwanie przedsiębiorstwa.

Artykuł podejmuje słabo naświetlony w literaturze polskiej problem zarządzania 
konfliktami w przedsiębiorstwach rodzinnych, co potwierdzają studia literatury przed-
miotu. Przedstawia specyfikę konfliktów w firmach rodzinnych, znaczenie dla funk-
cjonowania tych podmiotów, ich rodzaje oraz sposoby zapobiegania i rozwiązywania. 
Wskazuje także konflikty związane z sukcesją firm rodzinnych.

1. Istota konfliktów w firmach rodzinnych

Konflikt jest nieporozumieniem lub walką „powstającą pomiędzy co najmniej dwiema 
zależnymi od siebie grupami, które postrzegają swoje cele jako sprzeczne, zasoby jako 
niewystarczające oraz dostrzegają oddziaływanie innych grup na ich dążeniu do swoich 
celów.” [Adams, Galanes 2008, s. 261]. 

Konflikty występują w każdej organizacji i grupie społecznej, mogą mieć charakter 
pozytywny i negatywny. Różne są też metody radzenia sobie z konfliktami. Jednak to, 
czy konflikt może zostać rozwiązany zależy w znacznym stopniu od przyczyn leżących 
u jego podłoża. Pewne konflikty są wynikiem nieporozumień i błędów w komunikacji, 
inne dotyczą różnic na tle poglądów dotyczących celów, sposobów ich osiągania, nie-
wystarczających zasobów itp. [Adams, Galanes 2008, ss. 262-265]. Specyficzny charak-
ter przedsiębiorstw rodzinnych powoduje, że są one bardziej podatne na powstawanie 
nieporozumień i konfliktów. Wynika to w głównej mierze z połączenia dwóch zupeł-
nie odmiennych w swych podstawach systemów- rodzinnego i biznesowego, a więc 
społecznego i ekonomicznego [Poutziours, Smyrnios, Klein, 2006, s. 359].

Konflikty w firmach rodzinnych mają charakter bardziej kompleksowy, a przedsię-
biorstwa rodzinne muszą zmagać się z wieloma nie występującymi w firmach niero-
dzinnych nieporozumieniami. Konflikty te w głównej mierze są wynikiem: rywalizacji 
pomiędzy rodzeństwem, dążeniem sukcesorów do indywidualizmu, nieporozumienia-
mi małżeńskimi, rozproszeniem własności i zarządzania pomiędzy członków rodziny, 
konfliktem pokoleniowym, itp. Co więcej w firmach rodzinnych członkowie rodziny 
bardzo często tkwią w konfliktach i mimo, że są tym zmęczeni nie są w stanie ustąpić 
ze względu na obawę przed utratą wysokiego statusu, szansy na dziedziczenie, lub in-
nych przywilejów [Poutziours, Smyrnios, Klein, 2006, ss. 359-360]. 

Jednocześnie jak wskazują badania firmy rodzinne są bardziej podatne na wystę-
powanie konfliktów, które zdeterminowane są następującymi czynnikami [ Jeżak, Po-
pczyk, Winnicka-Popczyk, 2004 s. 101]:

umiejętność radzenia sobie z różnicami występującymi w obrębie systemu (rodziny 
i przedsiębiorstwa)
stosunek rodziny do indywidualizmu
umiejętności panowania nad emocjami
wrażliwość rodziny na zmiany
historia rodziny. 
Konflikty bardzo często przebiegają równocześnie w systemie rodziny i przedsię-

biorstwa, oraz dotyczą relacji rodzinnych, a relacje te oparte są w głównej mierze na 
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emocjach. Konflikty w firmach rodzinnych są często dużo bardziej uporczywe, a do-
minująca obecność rodziny i przenikanie się kontroli oraz zarządzania dodatkowo 
sprawiają, że zrozumienie i zarządzanie konfliktami w firmach rodzinnych jest dużo 
bardziej skomplikowane. Wynika to przede wszystkim, z faktu, że konflikty rodzinne 
są pochodną nieporozumień występujących w firmie oraz występujących w rodzinie. 
Pojawianie się konfliktów pomiędzy członkami rodziny, nawet jeśli nie dotyczą spraw 
biznesowych ma swoje odzwierciedlenie w stosunkach panujących w firmie. Interakcje 
zachodzące pomiędzy konfliktami zachodzącymi w sferze rodzinnej i biznesowej wzmac-
niają negatywne skutki konfliktów [Poutziours, Smyrnios, Klein, 2006, ss. 359-360].

Jak wskazuje John S. Ward [2004, s.5] występowanie w firmie rodzinnej konflik-
tów związane jest ze stadium rozwoju przedsiębiorstwa. W miarę wzrostu firmy różni 
członkowie rodziny rozwijają różne wartości, opinie, cele, interesy nadzieje i oczeki-
wania. Konflikt pojawia się częściej i charakteryzuje większym nasileniem. Nieporo-
zumienia w firmie rodzinnej pojawiają się szczególnie w punktach zwrotnych zarówno 
biznesu jak i rodziny. Nie mają one większego znaczenia i są łatwo rozwiązywalne jeśli 
nie zachodzi duże zachwianie w równowadze rodzina- firma. W przeciwnym przypad-
ku konflikty mogą stanowić istotna barierę dalszego rozwoju, a nawet funkcjonowania 
firmy rodzinnej. Przykładem takiej zmiany jest sukcesja rodzinna, a więc międzygene-
racyjne przekazanie własności i władzy, kiedy to uaktywnić się mogą wszystkie czynni-
ki konfliktotwórcze [ Jeżak, Popczyk, Winnicka-Popczyk, 2004 s. 101].

2. Rodzaje konfliktów w firmach rodzinnych

Występujące w firmie rodzinnej konflikty mogą dotyczyć różnych aspektów działal-
ności, wynikać z czynników różnego pochodzenia (rodzinnych i biznesowych) oraz 
powstawać pomiędzy członkami rodziny, a także członkami rodziny i pracownikami 
spoza niej. 

W literaturze przedmiotu spotyka się podział konfliktów powstających w przedsię-
biorstwie rodzinnym na konflikty dotyczące zadań, a więc wyboru celów i priorytetów, 
procesów, a więc sposobów realizacji zadań i celów, oraz relacji pomiędzy członkami 
rodziny. 

Zazwyczaj konflikty dotyczące zadań i procesów mają charakter pozytywny, wol-
ne są od negatywnych emocji, pobudzają kreatywność i innowacyjność, zachęcają do 
otwartej debaty oraz zwiększają zrozumienie i akceptację wyboru celów i zadań. Popra-
wiają też jakość podejmowanych decyzji, w wyniku pojawienia się nacisku na dyskusję 
dotyczącą osiągania celów. Zwiększa się łatwość wprowadzenia decyzji w życie dzięki 
zaangażowaniu w proces decyzyjny i akceptacji decyzji przez wszystkich członków bio-
rących udział w konflikcie [Poutziours, Smyrnios, Klein, 2006, ss. 39-40]. Konflikty 
pozytywne zwiększają też zaangażowanie członków rodziny w działalność przedsię-
biorstwa, ponieważ członkowie rodziny są bardziej zainteresowani, kiedy są przeko-
nani, że ich opinie mają wpływ na podejmowane decyzje. Należy pamiętać także, że 
konflikt może być korzystny dla firmy, jeśli jest odpowiednio zarządzany. I odwrotnie. 
Nieodpowiednio zarządzany konflikt może mieć negatywne skutki nawet pomimo po-
tencjalnego charakteru pozytywnego.

Joanna Stefańska
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Konflikty związane z relacjami dotyczyć mogą reguł alokacji zasobów, sprawie-
dliwości (szczególnie w przypadku gdy jedno z rodzeństwa jest faworyzowane, lub 
w przypadku amoralnego familizmu) lub nieporozumień dotyczących przyszłości fir-
my, a także przyszłości członków rodziny. Mają one zazwyczaj charakter negatywny, 
zmniejszają jakość podejmowanych decyzji, zwiększają napięcia, złość, obawy, oraz za-
grażają stabilności i zdolności do przetrwania zarówno biznesu i rodziny [Poutziours, 
Smyrnios, Klein, 2006, ss. 359-361]. Konflikt relacji bardzo często koliduje z normalną 
działalnością firm rodzinnych poprzez skierowanie zaangażowania członków rodziny 
na rozwiązywanie konfliktów kosztem rozwoju firmy. Ten rodzaj konfliktów obciążony 
jest negatywnymi emocjami, niechęcią i z tego względu ma charakter bardzo dysfunk-
cjonalny i związany jest z frustracją i irytacją członków rodziny, oraz pracowników 
spoza rodziny.

Pomiędzy konfliktami dotyczącymi zadań i procesów oraz relacji zachodzą inte-
rakcje, których zrozumienie jest bardzo ważne z punktu widzenia przedsiębiorstwa 
(rozwiązywania i zapobiegania nieporozumieniom). Korzyści osiągnięte dzięki po-
zytywnym konfliktom dotyczącym celów i działań mogą zostać utracone, jeśli w fir-
mie rodzinnej występują negatywne konflikty związane z relacjami. Wynika to przede 
wszystkim z faktu, iż konflikty związane z relacjami odciągają członków rodziny od 
wypracowywania rozwiązań nieporozumień dotyczących zadań, a tym samym od efek-
tywnej dyskusji.

Duży związek z konfliktami relacji w firmach rodzinnych wykazują konflikty wy-
nikające z nieporozumień i niepowodzeń w komunikacji1. Powstają one w wyniku za-
kłóceń w procesie komunikacji, a dotyczą głównie nieporozumień słownych, błędnego 
zrozumienia innych członków rodziny, lub niewłaściwego odczytania ich intencji. Jed-
norazowe konflikty tego typu nie stanowią większego zagrożenia i są łatwo rozwiązy-
walne, jednak mogą one prowadzić do ukształtowania się negatywnych stosunków po-
między członkami rodziny oraz przekształcić się w pełno-wymiarowy konflikt [Słaboń 
2008, s. 66].

Jednocześnie pewne konflikty występują, gdy członkowie rodziny świetnie się ro-
zumieją, ale nie zgadzają się w zakresie podstawowych wartości, stawianych celów, czy 
podziału ograniczonych środków. 

3. Konflikty w sukcesji firm rodzinnych

Przejęcie przedsiębiorstwa rodzinnego powoduje wiele zmian w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstwa i rodziny. Zmienia się ośrodek władzy i własności, a co za tym idzie 
zmieniają się priorytety firmy i rodziny [Sułkowski, Marjański, 2009, s. 50]. Często ro-
dzi to bardzo wiele konfliktów, specyficznych tylko dla firm rodzinnych.

Sukcesja jest procesem bardzo skomplikowanym, ponieważ musi usatysfakcjonować 
nie tylko sukcesora i dotychczasowego właściciela, ale także innych członków rodziny. 
Decyzje sukcesyjne są bardzo trudne do podjęcia, a złożoność przebiegających w fir-
mie procesów dodatkowo utrudnia sytuację [Mianlio Del Giudice, Della Peruta, Ca-
rayannis 2011, s.58]. Znalezienie sukcesora nie opiera się tylko na wyznaczeniu osoby 

1 Są to tak zwane konflikty semantyczne

Zarządzanie konfliktami w firmach rodzinnych 



302

z odpowiednimi umiejętnościami, ale także na spełnieniu oczekiwań wszystkich zain-
teresowanych stron. Jednocześnie wiąże się zazwyczaj z najbardziej skomplikowanym 
konfliktem relacji. Kets de Varies wymienia główne przyczyny konfliktów w zakresie 
sukcesji rodzinnej [Poutziours, Smyrnios, Klein, 2006, s. 220]:

Wybór niekompetentnych sukcesorów
Syndrom „rozpuszczonego dziecka”
Narastający konflikt małżeński
Tendencje w kierunku autokratyzmu
„Przedsiębiorcza agresja”. 
Każda z tych sytuacji podkreśla znaczenie pozytywnego rozwiązywania konfliktów 

już na poziomie rodziny. Część z nich (syndrom rozpuszczonego dziecka, narastający 
konflikt małżeński) mają swe początki na wiele lat przed rozpoczęciem procesu sukce-
sji. Wyboru niekompetentnego sukcesora można uniknąć wprowadzając do firmy oso-
by spoza rodziny, co jednak dla wielu firm rodzinnych jest ostatecznością. Tendencje 
do autokratyzmu i agresji dotyczą dotychczasowego właściciela przekonanego o swojej 
nieomylności i twierdzącego, że jest niezastąpiony. 

Konflikty w tym zakresie dotyczyć mogą chęci do przeprowadzenia sukcesji, lub 
sposobów kierowania, wizji i misji przedsiębiorstwa. Dzieci wchodzące do pracy w fir-
mie rodzinnej mogą opierać się pracy po godzinach, co przez rodziców postrzegane 
jest jako lenistwo. Konflikt może też powstawać pomiędzy sukcesorami, w przypadku, 
gdy jeden z nich podziela wartości wyznawane przez rodziców i poświęca całe życie, 
a drugi zamierza prowadzić „zbilansowane życie” [Ward 2004, s. 58]. W wielu przed-
siębiorstwach pojawia się konflikt pokoleniowy wynikający z braku gotowości do prze-
jęcia przez następcę lub oddania przez sukcesora firmy, lub ich sprzecznymi oczekiwa-
niami. 

Międzygeneracyjne przekazania własności i władzy jest ściśle związane z „dużą prze-
paścią” pokoleniową, przede wszystkim w zakresie wieku i doświadczenia sukcesora 
i założyciela. Przepaść ta, a w szczególności wynikająca z tego niedojrzałość sukcesora 
oraz emocjonalnie napięte podejście rodziców powodują dysfunkcjonalne reakcje pod-
porządkowywania się lub buntu [Poutziours, Smyrnios, Klein, 2006, s. 373]. Warunki 
na jakich działały firmy stworzone przez założycieli mogą tworzyć problemy dla kolej-
nej generacji w zakresie rozwiązywania problemów, co wynika z odmienności poglą-
dów wartości, czy celów. Tak więc konflikt pokoleniowy nie jest w firmach rodzinnych 
niczym szczególnym. Najważniejszym aspektem tego zjawiska są relacje pomiędzy suk-
cesorem i dotychczasowym właścicielem. Brak porozumienia może bowiem prowadzić 
do prób zdominowania sukcesorów i innych nieporozumień, mając tym samym bardzo 
niekorzystny wpływ na normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Stopień nasilenia i rodzaj relacji pomiędzy następcą i dotychczasowym właścicie-
lem zależy w dużej mierze od sposobu „zmiany warty”. W praktyce możliwe jest wiele 
sposobów „zmiany warty”. Najbardziej problematyczny sposób polega na asystowaniu 
właścicielowi. Polega to na stosunkowo wczesnym włączeniu następcy do biznesu, ale 
na zasadzie asystenta założyciela. Umożliwia poznanie firmy „od środka”, jednak na-
stępca wprowadzany jest zbyt późno i pozostaje w cieniu szefa. Stosowanym rozwiąza-
niem jest także dzielenie się władzą. Senior i następca wspólnie przez jakiś okres pro-
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wadzą firmę. Daje to następcy możliwość korzystania z pomocy doświadczonego ojca, 
jednak jest on cały czas kontrolowany, co może ograniczać jego autonomię i prowadzić 
do licznych nieporozumień. Najbardziej ryzykownym sposobem jest natychmiastowe 
przekazanie biznesu- senior odchodzi, junior przychodzi. Odbywa się to w sytuacjach 
nadzwyczajnych, choroby lub śmierci seniora. Następca musi wówczas sam szukać roz-
wiązań [Sułkowski (red), 2005, ss. 142-144].

Relacje pomiędzy następcą i dotychczasowym zarządzającym mogą mięć charakter 
konserwatywny (kontynuacja wizji seniora), buntowniczy (odrzucenie), lub mieszany 
łączący oba elementy. W relacjach tych uczestniczy cała rodzina, i są one przesyco-
ne emocjami, kryzysami i napięciami. Odpowiednie zaplanowanie przekazania władzy 
umożliwia uniknięcie bardzo wielu konfliktów i pozwala rozluźnić napięcia między 
założycielem i następcą [Sułkowski, Marjański, 2009, ss. 36-38].

Biorąc pod uwagę fakt, że sukcesja jest jednym z najważniejszych punktów zwrot-
nych w życiu przedsiębiorstwa rodzinnego bardzo ważne jest jej odpowiednie kształto-
wanie uwzględniające zarządzanie konfliktami. Jak wskazują badania rentowność firmy 
po dokonaniu sukcesji w dużym stopniu zależy od jakości relacji pomiędzy założycie-
lem a następcą [Surdej, Wach 2010, s. 56]. 

4. Rozwiązywanie i zapobieganie konfliktom w firmach rodzinnych

W zarządzaniu konfliktami należy pamiętać, że są one nieuniknione, szczególnie, gdy 
istnieje konieczność podjęcia decyzji dotyczącej przyszłości firmy rodzinnej. Jeśli kon-
flikt będzie niewłaściwie zarządzany może zaszkodzić zarówno firmie, jak i rodzinie. 
Dlatego tak ważne jest wypracowanie sprawdzonych rozwiązań zarządzania konflikta-
mi w firmie rodzinnej. Zarządzanie to powinno opierać się na efektywnym kierowaniu 
konfliktami pozytywnymi oraz zmniejszenia skutków i stopniowego rozwiązywania 
konfliktów negatywnych. Pamiętać należy również o tym, że tłumienie konfliktu nie 
tylko nie wyeliminuje jego negatywnych skutków, ale także sprawi, że konflikt „prze-
niesiony zostanie do podziemia” [Adams, Galanes 2008, s. 273], a co za tym idzie wzro-
śnie niechęć, strach i niezadowolenie członków rodziny.

Firmy rodzinne zakładają, że rodzinny charakter gwarantuje im istnienie kanałów 
swobodnej i otwartej komunikacji, które umożliwiają szybką likwidację ogniw konflik-
towych. Tymczasem w praktyce firm rodzinnych rzadko funkcjonują efektywne me-
chanizmy komunikowania się mogące zapobiegać pojawiającym się nieporozumieniom 
[ Jeżak, Popczyk, Winnicka-Popczyk, 2004 ss.100-101]. W przypadku przedsiębiorstw 
rodzinnych unikanie występowania konfliktów opiera się przede wszystkim na kształ-
towaniu komunikacji. Firmy rodzinne, którym udało się osiągnąć długookresowy suk-
ces są firmami, które bardzo ciężko pracują nad komunikacją. Zdają sobie one sprawę 
z faktu, jak poważna, skomplikowana i jednocześnie opłacalna jest dobrze ukształtowa-
na komunikacja. W przypadku przedsiębiorstw rodzinnych dobra komunikacja ozna-
cza, że informacje, myśli i uczucia są nie tylko wyrażane, ale także wysłuchane oraz 
zrozumiane. Odbywać się to powinno poprzez tworzenie forum, struktur, lub syste-
mów promujących, wspierających i wzmacniających proces dzielenia się informacjami, 
pomysłami, opiniami, czy uczuciami [Ward 2004, s.15]. Rolę taką pełnić może forum 
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rodziny, na którym wszyscy członkowie mogą wyrażać swoje opinie i myśli bez skrę-
powania. Są to regularne spotkania wszystkich członków rodziny- pracujących i nie-
pracujących w firmie. Stanowią one główne źródło komunikacji dotyczącej przyszłości 
firmy, przede wszystkim procesu sukcesji. Na tych spotkaniach właściciel wyraża swoją 
opinię oraz udziela głosu wszystkim zgromadzonym, którzy powinni ujawnić wszystkie 
swoje obiekcje i wątpliwości. Forum rodziny jest miejscem wypracowywania consensu-
su w przypadku wszelkich istniejących w firmie konfliktów w zakresie sukcesji i innych 
nieporozumień [ Jeżak, Popczyk, Winnicka-Popczyk, 2004 ss. 101-102]. John L. Ward 
[2004, s. 17] wyróżnił dwa rodzaje tych spotkań, proponując jednocześnie ich wykorzy-
stanie do zarządzania konfliktami w firmie rodzinnej:

Spotkania, w których najważniejszym tematem są sprawy biznesowe, a większość 
uczestników pracuje w firmie, lub posiada w niej udziały
Spotkania obejmujące wszystkich członków rodziny i dające im szanse do rozmowy 
na tematy inne niż biznesowe, przede wszystkim wyrażenia swoich uczuć dotyczą-
cych znaczenia biznesu rodzinnego w ich życiu.
Drugi rodzaj spotkań nabiera szczególnego znaczenia dla procesu sukcesji, ponie-

waż umożliwia wybór odpowiedniego sukcesora, oraz poznanie jego chęci do przejęcia 
firmy rodzinnej. Jednocześnie umożliwia wypracowanie konsensusu pomiędzy sukce-
sorem i założycielem poprzez rozmowy oraz wspólnej wizji rozwoju przedsiębiorstwa. 
Zwiększa to zaufanie do sukcesora, ponieważ rodzic poznaje wizję „nowego” przed-
siębiorstwa, a więc wie do czego firma będzie dążyć. Zwiększenie zaufania powoduje 
wzrost chęci oddania przedsiębiorstwa, a przyszłemu właścicielowi umożliwia korzy-
stanie z doświadczenia ojca w wypracowywaniu własnej wizji.

A. Winnicka Popczyk i W. Popczyk wskazują na konstytucję rodzinną jako skutecz-
ne narzędzie zapobiegania konfliktom. Jest to swoistego rodzaju najważniejszy w firmie 
dokument podpisany przez wszystkich członków rodziny regulujący kwestie związane 
z sukcesją, zbywaniem udziałów, pozycją seniora w firmie po przejściu na emeryturę 
itp. [ Jeżak, Popczyk, Winnicka-Popczyk, 2004 s. 102] 

W zakresie zarządzania konfliktami firmy rodzinne stosują różne strategie, których 
głównym celem jest uzyskanie niskiego poziomu konfliktów opartych o relacje oraz 
umiarkowany poziom konfliktów dotyczących zadań [Poutziours, Smyrnios, Klein, 
2006, s. 361]. Występujące w tym zakresie to przede wszystkim: unikanie, współza-
wodnictwo, kompromis, współpraca i udział osoby trzeciej.

Strategia unikania polega na ignorowaniu oraz pozostawianiu konfliktu samemu 
sobie. O ile w firmach nierodzinnych może prowadzić do wzrostu efektywności, o tyle 
w firmach rodzinnych jest zupełnie na odwrót. Wynika to z faktu, iż członkowie rodzi-
ny są związani z firmą na zawsze, mają te same cele długookresowe oraz przynależą do 
wielu systemów wzajemnie na siebie nachodzących, a nie tyko do tego gdzie konflikt 
wystąpił. Strategia ta najczęściej stosowania jest w firmach, które charakteryzują się wy-
soką rywalizacją pomiędzy rodzeństwem, niską satysfakcją z firmy, oraz słabym zaufa-
niem. W przypadku firm rodzinnych prowadzi do stagnacji, zatrzymania rozwoju, rodzi 
frustrację oraz negatywne relacje pomiędzy członkami rodziny. Unikanie konfliktów 
powoduje, że konflikty relacji pozostają, a optymalny poziom konfliktów dotyczących 
zadań nie jest realizowany [Poutziours, Smyrnios, Klein, 2006, ss. 361-362]. Unikanie 
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konfliktu jest właściwą postawą w przypadku, gdy dotyczy on nieistotnej kwestii oraz 
jest pewność, że podjęta decyzja nie zaszkodzi grupie [Adams, Galanes 2008, ss. 274-
275]. Jednocześnie może być stosowana tylko w perspektywie krótkookresowej.

Z kolei współzawodnictwo jest strategią opartą na narzucaniu innym swojej woli, 
lekceważeniu i pomijaniu opinii innych osób. Podejście to zwiększa rywalizację w fir-
mach rodzinnych i jednocześnie powodując złość, stres i niechęć ma bardzo negatyw-
ny wpływ na konflikty oparte na relacjach. Rodzi najczęściej nowe nieporozumienia 
i nasila konflikt. W odniesieniu do konfliktów zadań i celów może przyczyniać się do 
powstania rywalizujących ze sobą koalicji, promujących osobiste plany ich członków, 
jednocześnie obniżając jakość podejmowanych decyzji. Współzawodnictwo nie poma-
ga więc osiągnąć optymalnej ilości pozytywnych konfliktów- jest ich albo za dużo albo 
za mało [Poutziours, Smyrnios, Klein, 2006, ss. 362-363].

Kolejną strategią stosowaną przez firmy rodzinne jest kompromis, który opiera się 
na chociaż częściowym zaspokojeniu dążeń wszystkich członków poprzez osiągnięcie 
wspólnego rozwiązania. Strony konfliktu rezygnują z czegoś, aby w zamian dostać coś 
innego. Strategia ta ma w pewnym sensie pozytywny wpływ na konfliktu zadań i rela-
cji. Jej integrujący charakter wpływa pozytywnie na relacje miedzy członkami, mimo, 
że nie jest to najskuteczniejsza metoda zarządzania konfliktami. Bardzo często bowiem 
zdarza się, że członkowie rodziny po prostu muszą utrzymać spokój i osiągnięcie po-
rozumienia jest ważniejsze niż wysoka jakość decyzji. Jednocześnie w odniesieniu do 
konfliktów zadań zmniejsza się efektywność, ponieważ, aby podjęte decyzje były dobre 
muszą być odpowiednio przedyskutowane. Tymczasem kompromis nie szuka najlep-
szych rozwiązań, a rozwiązań które w jakimś stopniu zaspokoją oczekiwania i potrzeby 
[Poutziours, Smyrnios, Klein, 2006, ss. 364-365]. Jest to bardzo użyteczna strategia 
w momencie gdy współpraca jest niemożliwa ze względu na brak czasu na przedyskuto-
wanie wszystkich elementów [Adams, Galanes 2008, s. 278].

Współpraca opiera się na wspólnym wypracowywaniu akceptowanego przez wszyst-
kich rozwiązania, aby w pełni usatysfakcjonować wszystkie strony konfliktu. Jest to 
najbardziej skuteczna metoda zarządzania konfliktami, ponieważ prowadzi do obu-
stronnych korzyści, podejmowania lepszych decyzji i mniejszego prawdopodobieństwa 
występowania kolejnych konfliktów w przyszłości. Współpraca jest szczególnie przy-
datna w firmach rodzinnych, ponieważ jej zastosowanie opiera się na otwartej komuni-
kacji, zaufaniu i obustronnym wsparciu- zaspokaja więc potrzeby podmiotów rodzin-
nych. Wzmacniając zaangażowanie i kooperację jest prawdopodobnie najlepszą metodą 
do zmniejszenia skutków konfliktów opartych na relacjach, a jednocześnie promując 
uczestnictwo, prace grupową i uczenie się umożliwia odpowiednie kształtowanie po-
ziomu konfliktów dotyczących zadań i celów [Poutziours, Smyrnios, Klein, 2006, ss. 
361-362]. Osiąganie konsensusu poprzez współpracę może okazać się niemożliwe 
w przypadku sporów dotyczących podstawowych wartości, lub gdy członkowie rodzi-
ny nie mają do siebie wystarczającego zaufania. 

„Interwencja osoby trzeciej” jest strategią konieczną, gdy firmy rodzinne nie mogą 
rozwiązać konfliktów we własnym zakresie i potrzebna jest pomoc kogoś obiektyw-
nego, kto dostrzeże ich ukryte, niewypowiedziane opinie, lęki, czy obawy. Już sam 
fakt zwrócenia się do osoby trzeciej jest znakiem, że rodzina wykazuje chęć popra-
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wy relacji w niej panujących. Konflikty są rozwiązywane głównie poprzez usunięcie 
przyczyn nieporozumień, a mediatorzy są pomocni w firmach rodzinnych, ponieważ 
usprawniają komunikację pomiędzy zaangażowanymi w konflikt stronami. Zazwyczaj 
interwencja ta przybiera formę konsultacji i pojednania. Mediator może także przyjmo-
wać rolę pośrednika przekazującego informacje i w tej formie ma pozytywny wpływ 
na rozwiązywanie konfliktów dotyczących zadań [Poutziours, Smyrnios, Klein, 2006, 
s. 365]. Mediator musi jednak zachować status zewnętrzny i jako klienta traktować 
całą firmę, a nie poszczególnych członków. Powinien on tworzyć atmosferę zaufania, 
bezstronności, szacunku i zrozumienia oraz posiadać podstawową wiedzę z zakresu 
zarządzania, psychologii, czy prawa w kontekście rodziny [ Jeżak, Popczyk, Winnic-
ka-Popczyk, 2004 s. 102]

Jak wskazują badania stosowane w firmach nierodzinnych metody rozwiązywania 
konfliktów nie zawsze mogą być przeniesione na grunt firmy rodzinnej. Wynika to 
ze specyficznego charakteru firm rodzinnych, ich psychologicznych podstaw oraz ko-
nieczności pracowania dalej w przedsiębiorstwie rodzinnym. Jednocześnie zarządzanie 
to opiera się w głównej mierze na unikaniu negatywnych efektów konfliktów opartych 
o relacje oraz rozwijaniu i odpowiednim kształtowaniu konfliktów zadań. Badania rów-
nież wskazują, że unikanie i współzawodnictwo mają negatywny wpływ na konflikty 
w firmach rodzinnych, natomiast kompromis wywiera pozytywny wpływ na konflikt 
relacji. Najbardziej efektywną strategią jest współpraca oraz udział mediatora w przy-
padku, gdy rodzina nie jest w stanie sama osiągnąć konsensusu [Poutziours, Smyrnios, 
Klein, 2006, ss. 365-366]. 

Zakończenie

Nie ulega wątpliwości, że konflikty są naturalnym zjawiskiem występującym w każ-
dej organizacji gospodarczej. Jednocześnie w przedsiębiorstwach rodzinnych mają 
one charakter specyficzny, co spowodowane jest zaangażowaniem członków rodziny 
w działalność firmy oraz emocji w proces decyzyjny. Nieporozumienia w tych podmio-
tach maja charakter bardziej kompleksowy, trudniej je rozwiązać i mogą powodować 
bardzo negatywne skutki. Wynika to z faktu, że cele przedsiębiorstwa są wiązką ce-
lów poszczególnych członków rodziny i mogą się między sobą różnić. Podobnie jak 
w przedsiębiorstwach nierodzinnych nieporozumienia mają charakter pozytywny i ne-
gatywny oraz dotyczą różnych sfer działalności. Jednocześnie zdarza się, że konflikty 
powstające w rodzinie przenoszone są na grunt przedsiębiorstwa, co jest zjawiskiem 
bardzo niekorzystnym

Konflikty w firmach rodzinnych ujawniają się bardzo często w momentach zwrot-
nych dla firmy. Przykładem takiego wydarzenia jest przekazanie własności i władzy 
następnemu pokoleniu, najważniejszy etap w rozwoju firmy rodzinnej, determinujący 
jej trwanie. W procesie tym może powstać konflikt pokoleniowy wynikający z nieporo-
zumień pomiędzy dotychczasowym właścicielem i sukcesorem, co często jest sytuacją 
trudną do rozwiązania.

Biorąc pod uwagę specyfikę konfliktów w firmach rodzinnych i ich znaczenie dla 
tych podmiotów bardzo ważne staje się odpowiednie nimi zarządzanie. Istotne jest 
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propagowanie dobrych praktyk w tym zakresie opartych na odpowiednim kształtowa-
niu komunikacji, stworzeniu forum do dyskutowania i osiągania konsensusu oraz opra-
cowaniu konstytucji rodziny. Natomiast w zakresie zarządzania konfliktami stosowa-
nie strategii współpracy, lub udział mediatora, jako najbardziej efektywnych, ponieważ 
unikanie, współzawodnictwo i kompromis nie przynoszą tak dobrych rezultatów.
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Abstract
Family businesses, like any other organization, are at risk of conflict occurrence. According to the mo-
dern attitude, disagreements between coworkers are impossible to avoid. Furthermore, every attempt 
to strangle them could lead to disturbance in proper working of enterprise and also stop innovations. 
One can say that the main reason of conflicts is the lack of highly educated managers with ability to 
manage company, what causes unequal treatment of members of family and other workers, absence of 
clear duty division or the lack of elaborate development strategy. According to surveys, most of the fa-
mily businesses don’t have any procedures for resolving conflicts, what can cause company’s collapse. 
An effective conflict control may increase worker’s efficiency and commitment, and also improve com-
munication. The best way to resolve conflicts is an introduction of formalized principles of operations, 
which may preserve from employee abuse. Similar effects can be acquired by mediations and talks, 
which can help to understand reasons of conflict occurrence and elaborate profitable solutions.

Wstęp

Każda organizacja, jak wynika z jej definicji, składa się z ludzi, a wszędzie tam, gdzie 
są ludzie, pojawiają się również konflikty. Firma rodzinna jest szczególnym miejscem 
pracy, gdzie konflikty mogą odbić się nie tylko na wynikach pracy, ale również na życiu 
prywatnym, warto więc zwrócić uwagę na przyczyny ich powstawania oraz poznać 
techniki, które pozwolą nimi sprawnie kierować. 

Firma rodzinna – definicja, cechy

W literaturze brak jest jasno określonej definicji przedsiębiorstwa rodzinnego. W ro-
zumieniu potocznym, firma rodzinna często utożsamiana jest z organizacją założoną 
i prowadzoną przez członków rodziny. W polskiej praktyce można spotkać się ze sta-
wianiem znaku równości pomiędzy firmą rodzinną i przedsiębiorstwem sektora MSP2 
[ Jeżyk, Popczyk, Winnicka – Popczyk 2004, s. 27], co jest jednak nie do końca zgodne 

2 Przedsiębiorstwa należące do sektora MSP to te, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników 
i mają roczny obrót mniejszy niż 50 milionów euro i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mi-
lionów euro. 

Przedsiębiorczość i Zarządzanie
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z rzeczywistością3. Pewnym ułatwieniem mogą być kryteria wyróżniania firm rodzin-
nych zaproponowane przez Sułkowskiego [2004, ss. 117 – 124]:
1. Udział własności rodzinnej we własności przedsiębiorstwa, który może wahać się 

granicach 50% - 100%, a w przypadku większych organizacji, może być nawet 
mniejszy od 50%. Z drugiej strony Safin [2007, ss. 38 – 39] podaje inną typologię 
przedsiębiorstw ze względu na udział kapitału:
a. Przedsiębiorstwo rodzinne w wąskim znaczeniu, gdzie rodzina posiada ponad 

50% udziału, a nadzór i władza jest sprawowana wyłącznie przez członków ro-
dziny.

b. Hybrydowe przedsiębiorstwo rodzinne, gdzie rodzina posiada więcej niż 50% 
udziału, ale nadzór sprawowany jest przez członków rodziny oraz przez ob-
cych.

c. Menedżerskie przedsiębiorstwo rodzinne, gdzie rodzina posiada nadal więcej 
niż 50% udziałów, ale władza jest sprawowana przez osoby niespokrewnione.

d. Przedsiębiorstwo nierodzinne, gdy w rękach rodziny jest mniej niż 25% udziału, 
a nadzór sprawują wyłącznie obcy.

2. Udział przedstawicieli jednej rodziny w strukturze zarządczej, przy czym należy 
podkreślić, że nie chodzi tutaj o stanowisko zarządcze pro forma, ale o rzeczywisty 
zakres sprawowanej władzy.

3. Udział członków jednej rodziny w kadrze kierowniczej (jak wyżej).
4. Udział członków jednej rodziny w całkowitym zatrudnieniu, przy czym udział ten 

musi być korygowany o wielkość przedsiębiorstwa. W przypadku mikroprzedsię-
biorstw4 wskaźnik zatrudnionych członków rodziny do zatrudnionych ogółem po-
winien zbliżać się do jedności, w małych – do 0,5, w średnich – do 0,1, natomiast 
w dużych może wynosić mniej niż 0,1. 

5. Rozwój przedsiębiorstwa jest w interesie rodziny, co wynika z utożsamiania firmy 
z rodziną. Pracownicy, będący jednocześnie członkami rodziny, nie będą działali na 
szkodę firmy, ponieważ oznaczałoby to pogorszenie sytuacji rodziny, co więcej będą 
oni szczególnie zmotywowani do pracy na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa.

6. Zasada sukcesji rodzinnej, w myśl której władza w organizacji rodzinnej jest przeka-
zywana z pokolenia na pokolenie. 

7. Zdominowanie funkcji personalnej i kultury organizacyjnej5 przez familizm, co 
oznacza nadrzędną rolę wartości preferowanych przez dominującą rodzinę w spo-
sobie zarządzania zasobami ludzkimi czy motywowania.
Dla lepszego poznania specyfiki firm rodzinnych, a tym samym dogłębnego zrozu-

mienia istoty konfliktów występujących w omawianych organizacjach, przytoczę po-

3 Dla przykładu można podać firmę jubilerską Apart, która jest przedsiębiorstwem rodzinnym, 
chociaż zatrudnia ponad 1700 osób, podobnie jak producent lodów Koral zatrudniający ponad 2500 
osób (2006r.).

4 Mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 osób, a jego roczne obroty i/lub suma bilansowa 
wynoszą mniej niż 2 miliony euro.

5 Kultura organizacyjna rozumiana jako zbiór pewnych norm postępowania, wyznawanych warto-
ści i założeń, których przestrzeganie jest wymagane i nagradzane w organizacjach.
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niżej cechy przedsiębiorstw rodzinnych wymienionych przez Stradomskiego [2010, ss. 
52 – 53]:
1. Ścieżka kariery poszczególnych członków rodziny jest w dużym stopniu zdetermi-

nowana przez istnienie firmy rodzinnej.
2. Stosunki panujące w rodzinie w dużej mierze przekładają się na sukcesję własności 

i kontroli.
3. Członkowie rodziny wywierają wpływ na sposób zarządzania przedsiębiorstwem.
4. Misja i wizja przedsiębiorstwa jest odbiciem wartości kultywowanych w rodzinie.
5. Historia firmy jest ściśle związana z historią rodziny.
6. Każdy członków rodziny czuje się odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie 

organizacji.
7. Występuje brak wyraźnej granicy między rodziną a firmą. 

Badanie firm rodzinnych przeprowadzone przez TNS Pentor [2009], wskazuje na 
szereg cech charakteryzujących przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce:

W kwestii zatrudnienia – zatrudnianie członków rodziny, z powodu zaufania, silnej 
motywacji do pracy, dużego poświęcenia w zamian za mniejsze wynagrodzenie oraz 
większej elastyczności,
W kwestii przetrwania – zdeterminowane do utrzymania się na rynku za wszelką 
cenę, ponieważ zwykle jest to jedyne źródło utrzymania nawet kilku rodzin. Dąże-
nie do ograniczania niepotrzebnych wydatków, a nawet zmniejszania wynagrodze-
nia,
W kwestii zarządzania – nacisk na nieformalną komunikację, brak wykształcenia 
w zakresie zarządzania przez menedżerów – członków rodziny, nieodpowiedni 
sposób motywowania pracowników (rozpieszczanie lub niedowartościowanie), nie-
dopasowanie do profilu kwalifikacyjnego na dane stanowisko. Brak jasnych reguł 
postępowania, podziału obowiązków,
W kwestii zaangażowania – zbytnie przywiązanie do firmy, nieumiejętność rozdzie-
lenia życia prywatnego od zawodowego, 
W kwestii relacji międzyludzkich – panuje przyjazna atmosfera, partnerskie stosun-
ki między współpracownikami,
W kwestii otwartości – pojawia się pewnego rodzaju izolacja – na specjalistów „z ze-
wnątrz”, na nowe możliwości rozwoju, na wiedzę,
W kwestii strategii – brak jednolitej strategii działania, rozwoju, planów marketin-
gowych, niechęć do korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. 
Przedstawione powyżej cechy pozwolą w dalszej części pracy przybliżyć potencjal-

ne źródła konfliktów, a także podsunąć możliwe sposoby kierowania nimi. 
Podsumowując, dla zachowania przejrzystości pracy, można przyjąć następującą 

definicję firmy rodzinnej zaprezentowaną przez Safian [2003, s. 42]: przedsiębiorstwo 
rodzinne to przedsiębiorstwo o dowolnej formie prawnej, którego kapitał w całości lub 
decydującej części znajduje się w rękach rodziny, a jeden lub więcej członków rodziny 
posiada kluczowy wpływ na kierownictwo lub sprawuje funkcję kierowniczą z zamia-
rem utrzymania firmy w rekach rodziny. 

–

–

–

–

–

–
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Istota konfliktu

Słowo konflikt6 prawie zawsze budzi negatywne skojarzenia i przywodzi na myśl wy-
niszczającą walkę, atmosferę nieufności, czyjąś przegraną i czyjąś wygraną. W celu wy-
jaśnienia omawianego zjawiska można przytoczyć jedną z definicji, w której konflikt 
określany jest jako proces, gdzie jedna ze stron podejmuje świadome wysiłki zmierza-
jące do udaremnienia dążeń drugiej strony poprzez blokowanie w jakiś sposób osią-
gnięcia przez nią celów lub blokowania działań w jej interesie [Robbins 2004, ss. 308 
– 209]. 

 Na szczęście, na przestrzeni kilku lat zmieniło się podejście do konfliktu – z tra-
dycyjnego, w którym konflikt postrzegany był jako zjawisko szkodliwe, będące oznaką 
problemów przedsiębiorstwa, do współczesnego, gdzie konflikt uznawany jest za sytu-
ację sprzyjającą wzrostowi efektywności [Brzozowski, Kopczyński, Przeniczka 2001, 
ss. 93 – 94]. Według starszego podejścia, uznającego konflikty jako zdarzenia wyso-
ce zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu organizacji, wszelkich antagonizmów 
należało unikać, a w razie ich wystąpienia należało je tłumić, nie dopuszczając tym 
samym do eskalacji problemu. We współczesnym podejściu, nazywanym szkołą sto-
sunków międzyludzkich [Robbins 2004, ss. 309 – 310], przeważa pogląd o nieuchron-
ności wystąpienia sporów w grupach czy organizacjach. Pogląd ten determinuje sposób 
rozwiązywania problemu niezgodności interesów – w przeciwieństwie do tradycyjnego 
podejścia, proponuje się sterowanie konfliktem, które umożliwi osiąganie celów przed-
siębiorstwa [Brzozowski, Kopczyński, Przeniczka 2001, ss. 93 – 94]. Robbins [2004, s. 
310] przedstawia najnowszy pogląd na temat konfliktów w organizacji – szkołę interak-
cji, w której nie tylko nie unika się konfliktów, ale wręcz dąży do ich wzniecania. Takie 
stanowisko wynika z postrzegania harmonijnej, spokojnej współpracy jako potencjal-
nego zagrożenia dla innowacyjności i kreatywności organizacji. 

Dla wypracowania lepszej strategii kierowania konfliktem, należy zapoznać się 
z różnymi kategoriami sporów, które mogą pojawić się w miejscu pracy. Brzozowski, 
Kopczyński i Przeniczka [2001, ss. 95 – 98] wyróżniają pięć kryteriów, wg których moż-
na pogrupować poszczególne rodzaje konfliktów (dla potrzeb niniejszej pracy wymie-
nię tylko trzy z nich):
1. Kryterium podmiotowe:

a. Konflikt intrapersonalny (wewnętrzny).
b. Konflikt interpersonalny – pomiędzy dwoma indywidualnymi jednostkami.
c. Konflikt intragrupowy – pomiędzy jednostkami tworzącymi grupę/zespół w or-

ganizacji.
d. Konflikt intergrupowy – pomiędzy grupami działającymi w organizacji.
e. Konflikt interorganizacyjny – pomiędzy organizacjami.

2. Kryterium źródła powstawania konfliktu:
a. Realny konflikt poglądów i celów, wynikający z różnic podejść dotyczących za-

łożonych celów.
b. Konflikt emocjonalny, wynikający ze starcia się dwóch silnych osobowości, któ-

re niekoniecznie muszą mieć sprzeczne cele.

6 Dla potrzeb pracy, słowo konflikt będzie stosowane wymiennie ze sporem, sprzecznością interesów.
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3. Kryterium podłoża konfliktu:
a. Konflikt irracjonalny, który wynika z urojonych przesłanek, niemających po-

twierdzenia w rzeczywistości.
b. Konflikt racjonalny, pojawiający się wskutek rzeczywistych problemów. 

Przyczyny konfliktów w firmach rodzinnych

Z przedstawionej wcześniej charakterystyki przedsiębiorstw rodzinnych można wy-
wnioskować istnienie pewnego zestawu cech, który implikuje pojawianie się konfliktów 
na linii pracownik spoza rodziny – członek rodziny oraz członek rodziny – członek ro-
dziny7. Na podstawie tych cech oraz analizy literatury przedmiotu można wyodrębnić 
główne przyczyny występowania konfliktów w firmach rodzinnych:

Problem z rozdzieleniem relacji zawodowych i rodzinnych (przykładowo rodzice 
otaczający opieką swoje dzieci, niepozwalający na samodzielne podejmowanie decy-
zji) [Finch 2005, s. 9],
Różne wyobrażenia co do sposobu kierowania przedsiębiorstwem (konflikt między-
pokoleniowy) [Sułkowski 2004, s. 121],
Faworyzowanie członków rodziny przy zatrudnianiu, wynagradzaniu, motywowa-
niu [Więcek – Janka 2009, s. 203],
Niewyraźny podział obowiązków i pracy [Tamże],
Utożsamianie interesu rodziny z interesem firmy [Tamże],
Różnice w kwestii wyznawanych wartości [Tamże],
Dyskusje na temat strategii firmy [PwC Family Business Survey 2010/2011, s. 30],
Niezadowalająca działalność członków rodziny na rzecz przedsiębiorstwa [Tamże],
Brak zgody co do podziału zysków (wypłata dywidendy czy inwestowanie w roz-
wój) [Tamże],
Walka w wpływy [Safin 2007, s. 24],
Poczucie niesprawiedliwości wynikające z nierównego traktowania członków ro-
dziny i pozostałych pracowników.
Podsumowując, konflikty w firmach rodzinnych mają związek głównie z brakiem 

pewnego rodzaju formalizacji8, który stwarza możliwości nadmiernego obciążania pra-
cowników zadaniami, popełniania nadużyć w procesie doboru kadr czy też nierówne-
go podziału zasobów organizacji. Ponadto, podstawę sporów stanowi nieumiejętność 
rozdzielania relacji zawodowych i prywatnych, przenoszenia atmosfery z domu do pra-
cy, jak również brak klarownej wizji rozwoju przedsiębiorstwa.

Skutki konfliktów w firmach rodzinnych

Zwolennicy każdego z podejść do konfliktu są zgodni w jednej kwestii – konflikt, 
którym nikt nie zarządza, który jest pozostawiony do samoistnego rozwiązania, może 
destrukcyjnie oddziaływać na całe przedsiębiorstwo. W zależności od umiejętności 
menedżerów (osób zarządzających) w zakresie sterowania sporami, możemy wyróżnić 

7 Sytuacje konfliktowe mogą mieć również miejsce między grupami pracowników (złożonych 
z członków rodziny oraz złożonych z pracowników „z zewnątrz”).

8 Formalizacja rozumiana jako proces tworzenia pewnych wzorców zachowań, mających swój wy-
raz w instrukcjach, regulaminach, schemacie organizacyjnych. [Błaszczyk 2005, s. 52]
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pozytywne i negatywne skutki konfliktów w firmach rodzinnych. Do korzyści płyną-
cych ze sprawnego zarządzania konfliktem można zaliczyć:

Większą motywację do pracy, większe zaangażowanie i lojalność (dzięki wypraco-
waniu jasnych zasad działania).
Wypracowanie długoterminowej strategii dla przedsiębiorstwa.
Zwiększenie kreatywności i otworzenie się na zmiany (związane w dużej mierze 
z dopuszczeniem do głosu pracowników spoza rodziny oraz młodszego pokole-
nia).
Efektywne wykorzystanie zasobów organizacji oraz brak problemów z koordynowa-
niem działań pracowników (zawdzięczane klarownemu podziałowi uprawnień i obo-
wiązków, a także właściwemu dopasowaniu zatrudnionych do wymagań stanowisk).
Stworzenie lub zmodyfikowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
Ignorowanie racjonalnych konfliktów lub też niewłaściwe kierowanie nimi może 
przynieść negatywne konsekwencje:
Spadek udziałów w rynku spowodowany stagnacją, brakiem nowoczesnych rozwią-
zań w sprzedawanych produktach lub/i usługach,
Upadek przedsiębiorstwa albo jego przejęcie [Sułkowski 2004, s. 121],
Odejścia wykwalifikowanych pracowników (z poczucia braku kontroli, niedoceniania),
Spadek zaangażowania i motywacji przekładający się na niższą wydajność pracow-
ników,
Problemy w życiu prywatnym przekładające się na nieprzyjazną atmosferę pracy,
Wydłużenie czasu podejmowania decyzji;
Właściwe kierowaniem konfliktem pozwoli przedsiębiorstwu na rozwój (również 

pracowników), usprawni komunikację, poprawi atmosferę pracy, a także pozwoli sku-
tecznie i sprawnie zarządzać zasobami organizacji. W przypadku zbagatelizowania 
sporów, można oczekiwać nawet upadku przedsiębiorstwa, które nie będzie w stanie 
zapewnić właściwego środowiska pracy. 

Zarządzanie konfliktami w firmach rodzinnych

Tradycyjny pogląd zmusza menedżerów do tłumienia konfliktów i tworzenia atmos-
fery powszechnej zgody. Współczesne podejście do konfliktów w organizacji narzuca 
osobom zarządzającym konieczność utrzymywania właściwego poziomu konfliktów 
dla zachowania sprawności działań organizacyjnych [Błaszczyk 2005, s. 180]. Według 
Penca [2001, s. 126] to nie obecność konfliktów działa destrukcyjnie, ale brak umiejęt-
ności ich rozwiązywania.

W literaturze przedmiotu można spotkać się z trzema technikami rozwiązywania 
konfliktów. Poniższa tabela jest zestawieniem poszczególnych metod.
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Tab.1. Techniki rozwiązywania konfliktów

Metody Charakterystyka

Tradycyjna

Unikanie Ignorowanie konfliktu, wycofywanie się jednej ze 
stron

Odwlekanie Oczekiwanie, że los czy sytuacja sama rozwiąże 
konflikt, oddalenie rozwiązania w czasie

Kompromis Porozumienie przez wzajemne ustępstwa

Wymuszanie Autokratyczne stłumienie konfliktu przez osobę 
u władzy

Eskalacja Dążenie jednej ze stron do wzrostu napięcia

Walka Ostra konfrontacja stron w celu osłabienia przeciw-
nika

Zapobieganie 
rozwojowi 
konfliktu

Tłumienie konfliktu

Niedopuszczenie do rozwoju konfliktu przez np.:
⋅	 Przekupstwo
⋅	 Zastraszanie
⋅	 Izolacja stron

Ograniczanie konfliktu Łagodzenie konfliktu na zasadzie perswazji
Ignorowanie konfliktu Zwierzchnik nie zwraca uwagi na konflikt

Kierowanie 
przez sty-
mulowanie 
konfliktu

Przetarg Negocjacje w celu wypracowania porozumienia na 
zasadzie ustępstw

Mediacja Wprowadzenie trzeciej strony, obiektywnej

Arbitraż

Rozwiązanie sporu przez trzecią stronę, nawet przy 
braku akceptacji rozwiązania przez strony konfliktu
Może być przymusowy (nakazany przez prawo) lub 
dobrowolny

Narzucenie rozwiązania 
sporu

Podobnie jak arbitraż, przy czym brak umocowania 
prawnego. Rozwiązanie może nastąpić z pozycji 
siły

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Brzozowski, Kopczyński, Przeniczka 2001, ss. 103 
– 108]

Oczywiście, nie wszystkie wymienione wyżej metody rozwiązywania sporów są 
efektywne, a ich wykorzystanie nie zawsze wywołuje pozytywne konsekwencje. Igno-
rowanie konfliktów czy odwlekanie ich rozwiązania, najczęściej stosowane [Hutcheson 
2006], zwykle przyczynia się do pogorszenia atmosfery i obniżenia jakości współpra-
cy. Podobnie w sytuacji narzucenia określonego rozwiązania na drodze wymuszenia, 
zastraszenia czy arbitrażu, które mogą prowadzić do tak zwanego złośliwego posłu-
szeństwa [Brzozowski, Kopczyński, Przeniczka 2001, s. 105]. Jednocześnie, nie można z góry 
założyć, że pewne techniki rozwiązywania konfliktów są nieefektywne. W przypadku, kiedy 
spór nie jest istotny, a strony nie są do siebie wrogo nastawieni, wystarczy konflikt zignorować 
[Brzozowski, Kopczyński, Przeniczka 2001, s. 106].

Badania przeprowadzone przez PricewaterhouseCoopers na firmach rodzinnych 
[2007/2008, ss. 58 – 67] pokazują najczęstsze metody kierowania konfliktem w orga-
nizacji. 
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Wyk.1. Metody rozwiązywania konfl iktów w fi rmach rodzinnychWyk.1. Metody rozwiązywania konfl iktów w fi rmach rodzinnych

Źródło: PricewaterhouseCoopers [2007/2008, s. 62]
Z powyższego wykresu wynika, że najczęstszym sposobem rozwiązania konfl iktu 

jest rozmowa w gronie rodziny (może przybierać formę przetargu lub mediacji). Jedna 
trzecia badanych przedsiębiorstw wprowadziła formalizację, która zapobiega wszelkim 
nieporozumieniom, z góry określając zasady przyjmowania czy nagradzania pracow-
ników. Ciekawym i efektywnym sposobem wypracowania porozumienia są mediacje, 
czyli korzystanie z usług niezależnego obserwatora, który może obiektywnie spojrzeń 
na sporną kwestię [PricewaterhauseCoopers 2007/2008, s. 63]. 

Należy przy tym podkreślić, że żadna rozmowa czy mediacje nie spełnią swojego 
zadania bez odpowiedniego przygotowania. Przy rozwiązywaniu konfl iktów na drodze 
narady rodzinnej można zastosować metodę „4 kroków” D. Dana [Błaszczyk 2005, ss. 
184 – 185], która pozwoli skutecznie wykorzystać czas konwersacji:
1. Należy znaleźć czas na rozmowę – nie może być ona przeprowadzana w pośpie-

chu.
2. Należy zapewnić odpowiednie warunki – czas, miejsce, okoliczności.
3. Przeprowadzenie rozmowy.
4. Zawarcie ugody.

Istnieją pewne warunki, które trzeba spełnić, aby wspomniana metoda przynio-
sła określone rezultaty w postaci ugody. Najważniejsze z nich to uczestniczenie w roz-
mowie obydwu stron konfl iktu (każdy powinien mieć szansę przedstawienia swojego 
stanowiska i wysłuchania drugiej strony), wyrzeczenie się werbalnej przemocy oraz za-
pewnienie równowagi władzy (wypracowanie porozumienia na drodze dialogu to nie 
narzucenie rozwiązania przez osobę na wyższym stanowisku czy o większej władzy). 

Mediacje są procesem dobrowolnego i poufnego dochodzenia do rozwiązania spo-
rów z udziałem niezaangażowanej osoby trzeciej. Wykorzystanie mediacji jako sposo-
bu rozwiązywania konfl iktów w pracy może przynieść wymierne korzyści, szczegól-
nie w przedsiębiorstwach rodzinnych, w których trudno o zachowanie bezstronności. 

Zarządzanie konfl iktem w fi rmach rodzinnych 
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Należy przy tym podkreślić, że mediatorzy nie są sędziami wydającymi wyrok, a tylko 
doradcami zapewniającymi rzeczową atmosferę oraz pokazującym ewentualne drogi 
wyjścia [Penc 2001, s. 145].

Reasumując, istnieje wiele technik służących skutecznemu kierowaniu konfliktami, 
a efekty ich wykorzystania w dużej mierze zależą od rodzaju konfliktu występującego 
w organizacji. 

Cel, metoda i wstępne wyniki badań�

Celem przeprowadzanego badania jest wskazanie głównych przyczyn pojawiania się 
konfliktów w firmach rodzinnych, a także zaprezentowanie sposobów rozwiązywania 
sporów. Badanie obejmuje 10 organizacji rodzinnych, zaliczanych do mikro – i małych 
przedsiębiorstw10. Narzędziem badawczym jest kwestionariusz ankietowy zawierający 
15 pytań (10 pytań zamkniętych i 5 otwartych), które dotyczą m.in. sposobu i miejsca 
(w strukturze) podejmowania decyzji taktycznych i strategicznych, stopnia formalizacji 
organizacji, a także przyczyn i metod rozwiązywania konfliktów. 

Analizując dotychczas nadesłane odpowiedzi można stwierdzić, że większość przed-
siębiorstw to firmy, w których udział pracowników, będących jednocześnie członkami 
rodziny, przekracza 50%. We wszystkich zbadanych do tej pory przedsiębiorstwach de-
cyzje strategiczne i taktyczne są podejmowane przez właścicieli przedsiębiorstwa, przy 
uwzględnieniu głosów pozostałych członków rodziny (takie rozwiązanie może wynikać 
ze struktury zatrudnienia). Największym problemem wśród zbadanych firm jest brak 
formalizacji. W pięciu przedsiębiorstwach nie ma jasno wyznaczonej misji i wizji, do-
datkowo w czterech nie ma przygotowanych opisów stanowisk pracy. Obydwie kwestie 
stanowią główny powód konfliktów, ponieważ zaistniała sytuacja wpływa negatywnie 
na poziom wynagrodzeń, zmusza do pracy w nadgodzinach czy wykonywania nad-
programowych zadań. W trzech przedsiębiorstwach występują konflikty międzypo-
koleniowe związane z przyszłą działalnością, w pozostałych firmach taki problem nie 
występuje. Jest to jednak związane nie z klarowną i akceptowalną wizją, ale z brakiem 
zainteresowania potomków przejęciem biznesu. 

W kwestii rozstrzygania sporów wszystkie przebadane dotychczas firmy prowadzą 
podobną politykę – właściciele przedsiębiorstwa narzucają wybrane przez siebie roz-
wiązanie, jedynie w trzech firmach, w wyjątkowych okolicznościach (np. w konfliktach 
interpersonalnych) dopuszcza się narady rodzinne. 

Podsumowując, zebrane do tej pory informacje wskazują na fakt występowania kon-
fliktów w firmach rodzinnych, wynikających głównie z braku jasnego podziału obo-
wiązków, przeciążania pracowników – członków rodziny zadaniami oraz braku okre-
ślonej długofalowej strategii przedsiębiorstwa. Interesujący jest sposób rozwiązywania 
konfliktów – narzucenie decyzji kierownictwa, brak dyskusji czy mediacji (wynikający 
być może z obawy przed ponoszeniem kosztów lub wtajemniczaniem osób postron-
nych).

9 Badanie nie zostało jeszcze zakończone i przedstawione informacje stanowią jedynie fragmenta-
ryczne dane.

10 Wg definicji zaproponowanej przez Unię Europejską.
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Podsumowanie

Przedsiębiorstwa rodzinne są specyficznymi organizacjami, głównie ze względu na 
strukturę zatrudnienia oraz kulturę organizacyjną. Niestety, nie jest ona w stanie 
uchronić się przed konfliktami rodzącymi się pomiędzy pracownikami – będącymi 
członkami rodziny lub nimi niebędącymi. Dlatego tak ważna jest umiejętność kiero-
wania konfliktem w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Z powodu ograniczonej liczby badań nad firmami rodzinnymi z perspektywy stosun-
ków interpersonalnych, brak jest sprawdzonego modelu, który pomoże zarządzającym 
skutecznie rozwiązywać spory. Jednocześnie potencjalne zagrożenia, jakie niesie za 
sobą nieopanowany konflikt, zachęcają do poszukiwania optymalnego rozwiązania 
w tej materii.
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Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Rola mentoringu w transferze wiedzy w przedsiębiorstwach 

rodzinnych

Abstract
In the face of ever increasing competitiveness and  development of the knowledge society, the im-
portance of building intellectual capital in companies is more and more crucial. Modern organizations 
must be oriented to learning and knowledge transfer based on open information system. One of the 
instruments supporting the transfer of knowledge in the enterprise is mentoring, which is now widely 
regarded as: a system, management style, and even the type of organizational culture (D. Megginson, 
D. Clutterbuck, 2008, p. 18). The article presents the basic concepts of mentoring and its role in know-
ledge transfer and application opportunities in family businesses. It was noted that these companies 
through its own characteristics have favorable conditions for fostering a culture of effective mentoring, 
which is the main thesis of this work.

Wprowadzenie
W obliczu stale rosnącej konkurencyjności, a także wobec kształtowania się społe-
czeństw wiedzy, znaczenia nabiera budowanie kapitału intelektualnego w przedsiębior-
stwach. Konkurencja w innowacyjnej gospodarce wymusza elastyczność, ciągłe ucze-
nie się, rozwój umiejętności w zakresie komunikacji międzyludzkiej i zespołowej pracy 
projektowej oraz sprawne władanie wszystkimi zdobyczami technik zarządzania infor-
macją (K.B. Matusiak, J. Guliński (red.), 2010, s.17). Nowoczesne organizacje, które 
chcą się rozwijać, muszą być w związku z tym zorientowane na uczenie się. Jako istotne 
cechy organizacji uczącej się wymienienia się między innymi: elastyczność, otwartość, 
proaktywność, zdolność do transgresji, nastawienie na podmiotowość i wiedzę (Me-
sjasz, 2006), a także: równość, wspólnotowość i wysoką tolerancję niepewności (Ł. Suł-
kowski 2002). W organizacji uczącej się istotne jest między innymi: uczenie się przez 
doświadczenia, adaptowanie zewnętrznych wzorców rozwiązań oraz transfer wiedzy 
oparty na otwartym systemie informacyjnym (A. Sajkiewicz, 2002). 

Transfer wiedzy wewnątrz przedsiębiorstwa sprzyja uczeniu się, zapewnia maksy-
malne wykorzystanie posiadanych zasobów, a także ich rozwój na rzecz budowania ka-
pitału intelektualnego. Pozyskiwanie wiedzy następuje z otoczenia zewnętrznego, nato-
miast rozwijanie jej dotyczy wiedzy posiadanej przez pracowników i przedsiębiorstwo 
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(Budzisz, Urban, Wasiluk, 2008, s. 21). W warunkach ciągłego pozyskiwania, rozwi-
jania i wykorzystywania wiedzy, przedsiębiorstwo musi zarządzać wiedzą pochodzącą 
spoza organizacji, jak i wiedzą wewnętrzną. Ta ostatnia dzieli się najczęściej na wiedzę: 
skodyfikowaną (bazy danych, własne patenty, mapa wiedzy, itp.) oraz nieskodyfikowaną 
(wiedza, umiejętności oraz doświadczenie jednostek i grup) (R. Lisowska, J. Ropęga, 
2009, s. 1). Rozwijanie wiedzy w przedsiębiorstwie następuje najczęściej dwutorowo: 
poprzez absorpcję i asymilację wiedzy z otoczenia (od klientów, dostawców, przedsta-
wicieli organizacji współpracujących i konkurencji, instytucji naukowo-badawczych, 
firm doradczo-szkoleniowych, itd.) oraz poprzez pozyskiwanie wiedzy od współpra-
cowników (zespoły zadaniowe, projektowe), jak również w relacjach pionowych pomię-
dzy kierownikami a pracownikami będącymi specjalistami w określonych dziedzinach 
(Olczak, Kołodziejczyk-Olczak, 2005, s. 173).

Do czynników, które mają wpływ na implementację wiedzy w proces zarządzania 
należą między innymi: strategia organizacji, struktura i procesy organizacyjne, przy-
wództwo, kultura organizacyjna oraz nowoczesne technologie (np. systemy IT). Waż-
nym czynnikiem w procesie budowania kapitału intelektualnego są także kompetencje 
pracowników do uczenia się, zdolność adaptacji do nowych zadań i funkcji w przed-
siębiorstwie oraz umiejętność dzielenia się wiedzą. Rozwój kariery pracownika jest nie 
tylko uzależniony od gromadzenia doświadczeń zawodowych, dających biegłość w wy-
konywaniu powtarzalnego zbioru zadań, ale także od poziomu umiejętności przyswa-
jania nowej wiedzy (R. Lisowska, J. Ropęga, 2009, s. 2). W organizacjach uczących się 
proces przekazywania wiedzy wewnątrz organizacji stanowi istotny obszar zarządzania 
i wymaga opracowania kompleksowego sytemu. 

Jednym z instrumentów wspomagających transfer wiedzy w przedsiębiorstwie jest 
mentoring. Obecnie postrzega się mentoring szeroko, nie tylko jako metodę szkolenio-
wą stosowaną okazjonalnie, ale jako system, styl zarządzania, a nawet typ kultury orga-
nizacyjnej (kultura mentoringu za: D. Megginson, D. Clutterbuck, 2008, s. 18). Budowanie 
kultury mentoringu służy nie tylko przekazywaniu wiedzy i kluczowych kompetencji 
następcom. Innym ważnym rezultatem jest kształtowanie postaw i zachowań organiza-
cyjnych zorientowanych na uczenie się, dzielenie się wiedzą, współpracę i współdziała-
nie, co – jak wyżej wspomniano – stanowi istotę organizacji uczącej się. 

Mentoring jako metoda edukacyjna jest stosunkowo mało rozpowszechniony w pol-
skich przedsiębiorstwach, a jeszcze mniej popularne jest rozwijanie kultury mentorin-
gu. Głównym celem tej pracy jest zwrócenie uwagi na mentoring jako czynnik wspo-
magający transfer wiedzy w przedsiębiorstwach rodzinnych. Obecnie przedsiębiorstwa 
rodzinne stanowią znaczącą część polskiej gospodarki: ok. 36% wszystkich mikro, 
małych i średnich firm. Wytwarzają co najmniej 10,4% polskiego PKB, czyli ponad 
121 miliardów złotych (PARP, 2009, s. 56-57). Jak podaje PARP, w przedsiębiorstwach 
rodzinnych działających w Polsce zatrudnionych jest ponad 1,3 miliona osób, co sta-
nowi ok. 21% ogółu pracowników sektora MMSP. Jednocześnie specyfika tej grupy 
przedsiębiorstw powoduje, że mają one możliwość efektywnego wdrażania systemów 
mentoringowych ze względu na brak barier formalnych i organizacyjnych, które wystę-
pują w firmach o innych typach własności, w dużych firmach i korporacjach. Możliwo-
ści zastosowania nowoczesnych metod zarządzania organizacją nie są jednak w pełni 
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wykorzystane przez właścicieli firm, co pokazują badania przedsiębiorstw rodzinnych, 
na które powołuję się w tej pracy: „Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse 
i wyzwania”, zrealizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 r. oraz badania przedsiębiorstw 
rodzinnych „Skuteczne działanie” przeprowadzone w latach 2007/08 przez Pricewa-
terhouseCoopers. 

W pracy tej przyjęto założenie, że mentoring może być wykorzystywany jako na-
rzędzie zarządzania służące transferowi wiedzy, a przedsiębiorstwa rodzinne, poprzez 
swoją specyfikę, posiadają sprzyjające warunki do efektywnego budowania kultury men-
toringu. W artykule przedstawiono więc główne założenia mentoringu, jego funkcję 
w transferze wiedzy oraz możliwości aplikacyjne w przedsiębiorstwach rodzinnych. 

Mentoring jako instrument transferu wiedzy w organizacji uczącej się

Mentoring w zarządzaniu jest procesem sprawowania opieki nad pracownikiem w róż-
nych okresach jego rozwoju zawodowego w firmie (A. Balasiewicz, W. Chojnacki, 2005, 
s. 136). Jego istotą jest wykorzystanie doświadczenia, wiedzy i umiejętności pracowni-
ków o wyższych kompetencjach i pozycji w hierarchii firmy dla szkolenia pracowników 
o niższych kompetencjach. Mentoring jest metodą szkoleniową, w której osoba posiadająca wie-
dzę, doświadczenie i autorytet jest dla podopiecznego przez pewien czas mentorem, doradcą, przewod-
nikiem w rozwoju jego indywidualnego (i organizacyjnego) kapitału ludzkiego. (H. Król, 2006, s. 
468). Mentorzy nie tylko dzielą się wiedzą, ale także pomagają szkolonym pracownikom 
w zrozumieniu kultury organizacyjnej firmy, panujących reguł, sposobów podejmowa-
nia decyzji i rozwiązywania problemów, a poprzez to wpływają na kształtowanie po-
staw i zachowań organizacyjnych. Mentor ułatwia podopiecznemu integrację z firmą, 
a także pomaga mu ukierunkować jego przyszłą rolę i ścieżkę kariery w organizacji. 

Jedną z istotnych cech mentoringu jest wspieranie w dokonywaniu zmian, czyli po-
moc szkolonemu w uchwyceniu głębszego znaczenia tego, co się aktualnie dzieje, a co 
na pierwsz y rzut oka jest niezauważalne lub wydaje się być nieistotne (D. Megginson, D. Clutter-
buck, 2008, s. 17-18). Autorzy Ci proponują szeroką definicję mentoringu jako: udzielanie 
drugiej osobie indywidualnej pomocy nieliniowej w przekształcaniu wiedz y, pracy lub myślenia (op. 
cit, s. 17). Mentoring może być także formą wsparcia dla grupy osób, zwłaszcza gdy 
realizowany jest on w trybie wirtualnym (e-mentoring oparty na systemach informa-
tycznych). 

Mentoring zazwyczaj stanowi uzupełnienie formalnego szkolenia na stanowisku 
pracy i pomaga w praktycznym rozwijaniu umiejętności i realizacji ścieżki zawodowej 
osoby szkolonej. W odróżnieniu od coachingu, jest prowadzony w dłuższym horyzon-
cie czasowym, najczęściej 1-3 lat (H. Król, 2006, s. 468). Celem mentoringu, podobnie 
jak coachingu, jest pomaganie pracownikowi i wspieranie go w indywidualnym ucze-
niu się i rozwoju. Mentoring jest jednak metodą bardziej złożoną. Ponadto, charak-
teryzuje się znacznie mniejszą formalizacją kontaktów oraz większą samodzielnością 
szkolonego, niż dzieje się to w przypadku coachingu. Zasadnicza różnica tkwi także 
w okolicznościach procesu uczenia, bezpośredniej odpowiedzialności mentora oraz 
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w specyficznym charakterze relacji między nim a szkolonym. Mentor nie powinien być 
bezpośrednim przełożonym podopiecznego, a najlepiej, gdy zajmuje stanowisko co naj-
mniej o dwa stopnie wyżej w hierarchii zawodowej oraz posiada duże doświadczenie, 
jak również dobrze zna zakres pracy szkolonego. Wskazane jest by mentor był o 8-12 
lat starszy, a ponadto nie zaleca się układu mieszanego ze względu na płeć (H. Król, 
2006). W przeciwieństwie do coacha, który nastawiony jest na osiąganie szybkich rezul-
tatów, mentor bardziej skupia się na doskonaleniu działania i zachowań podopiecznego 
w dłuższym wymiarze czasu, nawet w skali całej kariery szkolonego oraz w znacznie 
szerszej perspektywie. 

Najczęściej wyróżnia się trzy postacie mentoringu i wynikające z nich role mentora:
mentor jako opiekun ogólny – przewodnik i opiekun w różnych stadiach kariery 
zawodowej,
mentor jako opiekun profesjonalny – wspierający nowego pracownika w nauce okre-
ślonych umiejętności i kwalifikacji, 
mentor jako opiekun zawodowy – wyznaczony do przeprowadzenia kandydata przez 
program rozwoju zawodowego – gwarantujący nabycie przez szkolonego umiejętno-
ści zgodnych z określonymi wymaganiami lub standardami (E. Parlsoe 2002, s. 46).
W zależności od roli jaką pełni mentor, proces ma różny przebieg, zakres, czas 

trwania, a także wymaga zastosowania odmiennych technik. Zawsze jednak mentoring 
opiera się na kompetencji, doświadczeniu, jasnym określeniu ról oraz wyznaczeniu ce-
lów. E. Persloe (2002, s. 50) wymienia 3 główne fazy mentoringu:
1. uzgodnienie planu nauki (rozwoju osobistego),
2. zapewnianie wsparcia w osiąganiu celów,
3. wsparcie w samorozwoju.

W fazie pierwszej najistotniejsze jest: wzajemne poznanie i określenie oczekiwań, 
identyfikacja słabych i mocnych stron, w tym szans i zagrożeń dla rozwoju oraz usta-
lenie celów długo i krótkoterminowych. W fazie drugiej na plan pierwszy wysuwa się 
budowanie relacji partnerskich oraz ustalanie przebiegu procesu. Trzecia faza opiera 
się konsekwentnym realizowaniu określonej ścieżki, połączonym z rozwijaniem kom-
petencji osobistych oraz społecznych, stałym kontakcie i rozbudowanym feedbacku, re-
gularnej ewaluacji i ocenie wyników, prowadzącej do ewentualnej weryfikacja ustalonej 
ścieżki. 

Ważną rolę w skuteczności mentoringu odgrywają kompetencje mentora. Powinien 
być to człowiek doświadczony, który chce podzielić się własną wiedzą z kimś o mniej-
szym doświadczeniu w oparciu o relację wzajemnego zaufania. Z sukcesem każdego czło-
wieka związany jest jeden podstawowy fakt: ktoś kiedyś, w jakiś sposób zadbał o jego rozwój. Ta 
osoba to właśnie mentor (Parlsoe, Wray, 2002, s. 78-79, za: H. Król, 2006, s. 468). Nie 
bez znaczenia jest także nastawienie szkolonych. Proces mentoringu wymaga od nich 
otwartości, komunikatywności, nastawienia na współpracę oraz umiejętności przyjmo-
wania informacji zwrotnych. Obustronne pozytywne nastawienie, chęć i akceptacja są 
podstawą w budowaniu właściwej relacji mentoringowej. O sukcesie decyduje bowiem 
w znacznym stopniu jakość tej relacji. Dlatego też proces ten nie może być wymuszany 
przez autorytarne wpajanie szkolonemu wartości i narzucanie wzorów postępowania. 
Mentor ma inspirować i stymulować proces rozwoju tak, aby pracownik mógł czerpać 
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z niego pełną satysfakcję. Również mentor musi mieć wewnętrzne przekonanie i praw-
dziwą chęć do dzielenia się wiedzą. Mentorzy dążą do nawiązania szczególnych relacji 
z podopiecznymi, zbliżonych do roli doradcy czy konsultanta, czy nawet – jak chcą 
niektórzy – rodzica.

Mentor, poza wiedzą zawodową i kompetencjami osobistymi, powinien posiadać 
także wiedzę i umiejętności w zakresie sposobów przekazywania wiedzy. Istnieje wiele 
barier, które utrudniają proces mentoringu, a wynikają z braku wiedzy i umiejętności 
mentorów w tym zakresie. Zalicza się do nich między innymi: skłonność do rozwiązy-
wania problemów za podopiecznych, zbyt osobiste kontakty, nadużywanie władzy, sto-
sowanie barier komunikacyjnych, trudności w udzielaniu informacji zwrotnej i właści-
wej ocenie rezultatów, niedostosowanie metod przekazywania wiedzy do stylu uczenia 
i możliwości szkolnego. Brak wiedzy i umiejętności w zakresie metod i technik przeka-
zywania wiedzy mogą utrudnić proces mentoringu lub w skrajnych przypadkach, nawet 
go uniemożliwić – niedostosowanie sposobu przekazywania wiedzy do stylu uczenia 
się odbiorcy jest jedną z częstszych przyczyn porażek edukacyjnych.

Wartością mentoringu, w porównaniu do innych metod szkoleniowych, jest indy-
widualizacja procesu kształcenia i rozwoju. Ponieważ ludzie uczą się w różny sposób, 
szkolenia niejednokrotnie nie spełniają zamierzonych oczekiwań. Są niedostosowane 
do potrzeb i możliwości wszystkich uczestników i zwykle poszczególni uczestnicy wy-
noszą z nich różny poziom wiedzy i umiejętności. Ponadto, posiadana wiedza i umiejęt-
ności nie są równoznaczne z umiejętnością zastosowania jej w określonych sytuacjach 
i warunkach. W mentoringu stosuje się zindywidualizowanie programu rozwoju dla 
każdego szkolonego, który ma także możliwość uczenia się w działaniu. 

Niektórzy zwracają także uwagę, że wskazane jest, by mentor posiadał cechy charak-
terystyczne dla lidera, takie jak: 

umiejętność nakreślania atrakcyjnej wizji przyszłości motywującej ludzi do działa-
nia, 
umiejętność formułowania i komunikowania celów oraz oczekiwań i przekonywa-
nie ludzi o ich słuszności, 
umiejętność pokazywania sensu w realizowanych celach, tak, by stymulować zaan-
gażowanie (A. Jashapara 2006, za: S. Karwala, 2009, s. 5)
Uzasadnieniem takiego stanowiska jest pogląd, że lider nigdy nie działa dla same-

go siebie: chętnie uczy ludzi i rozwija ich do momentu, w którym go przerosną pod 
względem posiadanej wiedzy i umiejętności ( J. Maxwell 2003, za: S. Karwala, 2009, 
s. 6). Powiązania między przywództwem (liderowaniem) a mentoringiem obecne były 
już w pracach P. Druckera (2000), który definiował przywództwo jako kierowanie do 
działania. Celem tego rodzaju przywództwa jest jak najpełniejsze wykorzystanie specy-
ficznych kompetencji poszczególnych pracowników do osiągnięcia wzrostu wydajności 
pracy i dynamicznego rozwoju firmy. Menedżer w roli przywódcy określa wizje i strate-
gie organizacji, deleguje nie tylko zadania, ale i odpowiedzialność, motywuje i inspiru-
je, jest kreatorem zmian (K. Kubik, 2005). W latach 80-tych pojawiła się też koncepcja 
zarządzania przez animację (T. Oleksyn, 2001), która nawiązywała do idei trenera-mentora 
w roli lidera organizacji. 
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Mentoring pełni w organizacji wiele funkcji: prorozwojową, wychowawczą, kultu-
rotwórczą, motywacyjną oraz proinnowacyjną. Sprzyja budowaniu klimatu zespoło-
wego opartego na otwartości i kulturze wiedzy. Klimat zespołowy silnie powiązany 
jest z przywództwem, wzajemną relacją przełożony-podwładny oraz nastawieniem na 
współpracę (por. M. West, 2000), co w efekcie pozytywnie wpływa na proces dzielenia 
się wiedzą. 

Charakterystyczna dla mentoringu orientacja na oczekiwania i potrzeby pracownika 
zwiększa jego motywację do działania poprzez większe przywiązanie do firmy, wzmac-
nianie samodzielności i samoodpowiedzialności oraz nadawanie głębszego sensu pracy 
i ustawicznemu samodoskonaleniu się. 

 Także w badaniach nad twórczością i innowacyjnością często podejmowany bywa 
temat modelowania i mentoringu (T. Amabile 1983 b, J. Sołowiej, 1997, H. Zucker-
mann, 1977 za: M. Stasiakiewicz 1999). Badacze zwracają uwagę na kreatogenną rolę 
w relacji mentor–podopieczny takich czynników jak: podmiotowe traktowanie, zachę-
canie do niezależności, bycie intelektualnym wzorem, wysokie wymagania i pokazanie 
możliwości ich realizacji, bezpośrednie nagradzanie działań i osiągnięć, entuzjazm, 
partnerskie relacje i satysfakcjonujący kontakt interpersonalny (badania J. A. Cham-
bers, 1973, za: Stasiakiewicz 1999, s. 123). Te cechy osobowe i umiejętności powiązane 
są z psychologicznym mechanizmem modelowania. Funkcja mentora stanowi połącze-
nie roli opiekuna z rolą facylitatora, stymulatora właściwości twórczych. Rolą mento-
ra jest pobudzanie podopiecznego do podejmowania ryzyka w dążeniu do realizacji 
swych możliwości twórczych, a najważniejszą wartością, jaką może dać mistrz swemu 
uczniowi, jest pomoc w odkrywaniu własnej indywidualności i jej rozwoju (Torrance, 
1984, za: Stasiakiewicz 1999, s. 125). Tak rozumiana pomoc eliminuje obawy o ewen-
tualne niekorzystne skutki wynikające z gotowości lub skłonności podopiecznego do 
dostosowywania się do jakiegoś wzorca: jeśli uczeń ma pozostać indywidualnością, to 
nie może stać się naśladowcą nikogo, nawet swego mistrza. 

Mentoring, rozumiany jako system, może pełnić w organizacji także funkcję kul-
turotwórczą, co podkreślają Megginson i Clutterbuck (2008, s. 16). Wyróżnili oni 6 
poziomów mentoringu: 
1. kultura mentoringu
2. projekt mentoringu
3. relacja mentoringowa 
4. spotkanie mentoringowe
5. technika mentoringowa
6. moment mentoringu

Badacze zwracają uwagę na wzajemne przenikanie się tych poziomów i podkre-
ślają ciągłość procesu w przechodzeniu od poziomu 1 do 6 (Megginson i Clutterbuck 
(2008, s. 16-51). Według nich, pierwszym krokiem (i pierwszym poziomem) winno być 
kształtowanie kultury mentoringu, na gruncie której pozostałe poziomy mogą się reali-
zować. Kultura taka charakteryzuje się określonymi właściwościami, do których można 
zaliczyć:

rozumienie mentoringu jako procesu ściśle związanego z zagadnieniami (problema-
mi) biznesowymi oraz dopasowanie mające na celu rozwiązywanie tych zagadnień 
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czy problemów (kontekst strategiczny),
uznanie mentoringu za regularny proces o jasno określonym zakresie: od wyznacze-
nia celów do pomiaru osiąganych wyników (ewaluacja),
zastosowanie mentoringu między wydziałami (zaangażowanie, współpraca i inte-
gracja całej firmy),
długofalowa koncentracja na zarządzaniu talentami (koncentracja na mentoringu 
rozwojowym),
przekształcanie kierownictwa najwyższego szczebla w mentorów i inicjatorów pro-
gramów, przy czym naczelne kierownictwo występuje zarówno w roli uczniów jak 
i mentorów,
wprowadzenie wspólnych standardów komunikacji (języka) w całej organizacji,
przekazywanie informacji zwrotnej w relacji mentoringowej, pozwalające na zasto-
sowanie tej umiejętności w innych sytuacjach (moderowanie zachowań mentorin-
gowych),
brak narzucania tempa: nie wywieranie presji i dobrowolność uczestnictwa w pro-
gramie,
ułatwianie zarządzania wiedzą poprzez diagnozowanie jej, kumulowanie i przeka-
zywanie,
wprowadzanie zarządzania wiekiem poprzez wykorzystanie zasobów pracy pracow-
ników starszych,
rozpowszechnianie informacji o skutecznych relacjach mentor–uczeń,
koncentracja na zmianie,
budowanie klimatu otwartości i zaufania.
Kultura mentoringu jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Jest ona w swojej istocie 

kulturą uczenia się. W kształtowaniu takiej kultury ważne są konkretne umiejętności: 
opracowania tzw. projektu mentoringowego (Megginson i Clutterbuck, 2008, s. 21) 
oraz odpowiednie przygotowanie organizacji i osób, które mają pełnić funkcję mento-
rów. Projekt mentoringowy (poziom 2) powstaje w odpowiedzi na określoną potrzebę. 
Ponieważ mogę one być różnorakie (np. potrzeby biznesowe), projekty zwykle różnią 
się od siebie. Zadania związane z przygotowywaniem projektu mentoringowego to: 
ewaluacja, rekrutacja i selekcja, szkolenie mentorów, dopasowanie (mentora i uczniów), 
superwizja pracy mentora i standardy, które ma spełniać mentor. 

Budowanie tego typu kultury wymaga spojrzenia w przyszłość i zauważenia tkwią-
cych w niej możliwości oraz stałego poszukiwania odpowiedzi na pytanie: czego możemy 
się od siebie naucz yć? W organizacjach uczących się, nastawionych na budowanie kapitału 
intelektualnego i współpracę, jest to pytanie kluczowe.

Analizując funkcje, jakie może pełnić w organizacji mentoring, warto zwrócić uwa-
gę na jego znaczenie w zarządzaniu wiekiem. Jako przykład można tu wskazać model 
fiński zarządzania wiekiem, wykorzystujący metodę mentoringu (M. Boni, za: M. Mu-
szyński, 2008, s. 49). W modelu tym karierę zawodową podzielono na kilka etapów: 

trenowany (pobierający naukę),
profesjonalista,
mistrz, 
nauczyciel (coach),
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ambasador (wiedzy i wartości firmy),
doświadczony doradca i nosiciel dobrych praktyk z historii firmy (story teller).
Dla każdego etapu z cyklu zawodowego dokonywana jest, bez względu na wiek 

pracownika, diagnoza i ocena jego kompetencji oraz analiza potrzeb szkoleniowych. 
W podejściu tym uwzględniono prawidłowość, że wraz z wiekiem maleje sprawność 
i szybkość wykonywanych przez pracownika działań oraz jego możliwości fizyczne (np. 
czas reakcji, szybkość, koncentracja), natomiast rośnie umiejętność kumulowania wie-
dzy oraz mądrość. W związku z tym story teller pełni funkcję mentora, a w zamian za to 
firma zapewnia mu warunki pracy dostosowane do jego możliwości (między innymi: 
kreowanie postawy prozdrowotnej poprzez tworzenie wzoru zdrowego wypoczyn-
ku, przeprowadzanie co pewien czas pełnych badań okresowych. Chodzi tu nie tylko 
o zdrowie fizyczne, ale również o kondycję psychiczną). Bez względu na wiek ważna jest 
również stymulacja do rozwoju kariery zawodowej. Jak wynika z badań Deutche Bank: 
starzejące się społeczeństwo wymaga starzejącej się obsługi potrafiącej sprzedać nie tylko dany produkt, 
ale przede wsz ystkim swoje doświadczenie (za: M. Muszyński, 2008, s. 49). Zarządzanie wie-
kiem staje się obecnie koniecznością w obliczu problemów społeczno-ekonomicznych 
o podłożu demograficznym starzejącego się społeczeństwa Europy. Mentoring może 
być kluczem do efektywnego wykorzystania zasobów pracowników starszych. 

Obecnie system mentoringowy uważa się za jedną ze skuteczniejszych metod roz-
woju potencjału pracowniczego – przyspiesza zarówno procesy adaptacyjne, jak i sty-
muluje rozwój. Opisane powyżej, wybrane aspekty mentoringu, mogą zostać wykorzy-
stane w transferze wiedzy w przedsiębiorstwach rodzinnych. 

Wykorzystanie mentoringu w transferze wiedzy w przedsiębiorstwach 
rodzinnych

Przedsiębiorstwa rodzinne charakteryzują się specyficznymi zasadami funkcjonowania. 
Zasady te wiążą się po trosze z sytuacją polityczną w Polsce – większość firm powsta-
ło po 1989 roku, więc brak jest tradycji i dobrych wzorców. Przede wszystkim jednak 
specyfika ta wynika ze szczególnego układu sił rodzina-organizacja: główną cechą przed-
siębiorstwa rodzinnego jest współzależność przedsiębiorstwa (biznesu) i rodziny (Ł. Sułkowski, A. 
Marjański, 2009, s. 17, za: PARP, 2009, s. 84). Uwarunkowania przedsiębiorstw rodzin-
nych zdają się sprzyjać budowaniu kultury mentoringu. 

W przeważającej większości przedsiębiorstwa rodzinne należą do sektora MMSP: 
stanowią ok. 36% wszystkich mikro, małych i średnich firm, zaś wraz ze wzrostem 
wielkości przedsiębiorstw, udział ich maleje. Wśród mikropodmiotów przedsiębiorstwa 
rodzinne stanowią 38%, wśród firm małych – 28%, zaś wśród firm średniej wielkości – 
14% (PARP, 2009, s. 36). W przypadku wdrażania systemu mentoringowego ma to zna-
czenie, ponieważ w małej firmie łatwiej jest zainicjować taki proces i kształtować kli-
mat zespołowy oparty na współdziałaniu. Ponadto, w mniejszych przedsiębiorstwach, 
a szczególnie rodzinnych, relacje pomiędzy pracownikami są mniej formalne i oparte 
na bliższych więziach niż w przedsiębiorstwach dużych i nie rodzinnych (PARP, 2009, 
s. 89-91), co sprzyja spontanicznemu dzieleniu się wiedzą osób posiadających większe 
doświadczenie zawodowe, jak również czyni korzystne warunki dla wprowadzania sys-
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temu mentoringu. Jednolity i usystematyzowany sposób komunikacji i przekazywania 
wiedzy, charakterystyczny dla kultury mentoringu, może wspomagać w tych przed-
siębiorstwach proces dzielenia się wiedzą, jak również wpływać na minimalizowanie 
zjawiska defaworyzacji pracowników spoza rodziny. Z badań wynika bowiem (PARP, 
2009, s. 102), że w przedsiębiorstwach rodzinnych widoczne jest nierówne traktowanie 
pracowników ze względu na ich przynależność do rodziny (bądź nie), choć nie są to 
praktyki powszechne. Spójny system komunikacji i transferu wiedzy sprzyja równemu 
traktowaniu wszystkich pracowników, jak również pomaga koncentrować się na zada-
niach i kompetencjach, a nie na powiązaniach rodzinnych. 

Pomimo, iż badani nie wskazali na występowanie trudności z komunikacją i kon-
fliktami w przedsiębiorstwach rodzinnych (PARP, 2009, s. 91), badacze zauważyli, że 
respondenci mogą być nieświadomi niektórych występujących problemów, ze względu 
na emocjonalne zaangażowanie i pełnienie podwójnych ról: pracowników – członków 
rodziny. Taka sytuacja może powodować niedostrzeganie lub ignorowanie pojawiają-
cych się problemów, gdyż brak jest możliwości „odejścia” i nabrania dystansu do sytu-
acji, na co mogą sobie pozwolić pracownicy najemni. Pracownicy z rodziny mogą nie 
zdawać sobie sprawy z przenoszenia konfliktów rodzinnych na grunt zawodowy, co 
może w pośredni lub bezpośredni sposób wpływać na jakość realizowanych zadań, sto-
sunki i atmosferę w pracy. Jednym z zadań mentoringu jest pomoc w dostrzeżeniu pro-
blemu i uchwyceniu głębszego znaczenia aktualnego stanu rzeczy, także tego, co jest 
nieuświadomione, niezauważalne lub wydaje się być nieistotne. Stąd mentoring mógłby 
z powodzeniem znaleźć zastosowanie w identyfikowaniu takich problemów i niesieniu 
pomocy w dokonywaniu pozytywnej zmiany. 

Jak wspomniano wcześniej, przedsiębiorstwa rodzinne charakteryzują się struktu-
rą zatrudnienia opartą na powiązaniach rodzinnych. Godzenie tych podwójnych ról, 
zwłaszcza w sytuacji, gdy podległy pracownik lub współpracownik reprezentuje ro-
dzinę, zostało określone przez właścicieli przedsiębiorstw i zarządzających nimi jako 
trudność (PARP, 2009, s.100). Może to oznaczać przenoszenie psychicznych wzorców 
zachowań z relacji rodzinnych na biznesowe oraz przenoszenie hierarchii panującej 
w rodzinie na sytuację w przedsiębiorstwie. Pracownicy – członkowie rodziny mogą 
również ponosić nieintencjonalne psychologiczne koszty (zob. J. Mesjsz, 2004), wyni-
kające z pełnienia podwójnej roli, które mogą być dodatkowym, a nieuświadomionym 
obciążeniem i źródłem stresu. System mentoringu pozwala w naturalny sposób wy-
korzystywać role pozazawodowe pełnione przez pracowników – członków rodziny, 
ale również je korygować. Ustalone i przestrzegane w systemie mentoringowym zasady 
komunikacji i udzielania informacji zwrotnej, a także oceny mogą przeciwdziałać kon-
fliktom wynikającym z barier relacyjnych i międzypokoleniowych, jak również prze-
ciwdziałać trudnościom związanym z obiektywną oceną członka rodziny. Jak wynika 
z raportu, podległym pracownikom – członkom rodziny trudniej jest wytknąć błędy 
czy wyegzekwować polecenia, a „dzieci” w firmie oceniane są nieraz nieadekwatnie, 
niezależnie od osiąganych przez nie wyników ekonomicznych (PARP, 2009, s. 100). 
System mentoringu zakłada także zamianę ról: nauczyciel bywa też uczniem. Ta za-
miana ról, choć wymaga elastyczności i otwartości uczestników organizacji biorących 
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udział w tym procesie, buduje szczególny typ relacji: partnerski i dialogiczny, nastawio-
ny na rozwiązywanie problemów i współdziałanie.

Według raportu, wypracowany w firmach przez lata system porozumiewania się 
i używanie tego samego „kodu” oraz częste przebywanie ze sobą członków rodziny 
przekładają się na szybsze podejmowanie decyzji i na efektywną komunikację (PARP, 
2009, s. 91). Sytuacja ta może powodować jednak pewną hermetyzację prowadząc do 
ograniczenia i kostnienia wiedzy. Temu niekorzystnemu procesowi sprzyja także mała 
rotacja personelu uniemożliwiająca „przewietrzenie” organizacji poprzez wprowadza-
nie nowej osoby, a wraz z nią nowej wiedzy, postaw i zachowań organizacyjnych, jak 
również nowej jakości w relacjach. Mentoring nastawiony jest na budowanie długotrwa-
łych relacji, zatem kultura klanu, stanowiąca podstawę funkcjonowania firmy rodzinnej 
(PARP, 2009, s. 89), sprzyja jego wdrażaniu, pod warunkiem jednak, że komunikacja 
i relacje nastawione będą na transfer wiedzy, budowanie współdziałania i rozwój firmy 
oraz wszystkich jej pracowników.

Badacze zauważyli również, że brak formalizacji, poza wieloma zaletami, może pro-
wadzić do uzależnienia działania przedsiębiorstwa od jednej osoby, która kumuluje wie-
dzę niezbędną dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa (PARP, 2009, s. 104). 
Ta nierówna alokacja zasobów wiedzy powoduje nierównowagę i jednocześnie może 
być inhibitorem dla rozwoju firmy. Wiedza zamrożona w zasobach często pojedyncze-
go człowieka (np. właściciela) nie jest konfrontowana z innym poglądami, koncepcjami, 
nie jest „odświeżana”, nie bywa aktualizowana, zatem nie może rozwijać się i rozprze-
strzeniać w organizacji. Taka sytuacja nie sprzyja budowaniu kapitału intelektualnego 
przedsiębiorstwa i utrudnia pozostałym pracownikom rozwój. Cechą mentoringu jest 
wspieranie procesu dzielenia się wiedzą. Jego wprowadzenie pozwoliłoby przełamać tę 
barierę i wpłynęłoby na kształtowanie kultury uczącego się familizmu (PARP, 2009, s. 40) 
i transfer wiedzy. Budowanie relacji partnerskich i rozwijanie umiejętności mentorin-
gowych wpłynąć może na „zmiękczenie” dominującego stylu autorytarnego. Właściciel 
przedsiębiorstwa rodzinnego może z powodzeniem pełnić rolę lidera-przywódcy-men-
tora, co przyczyniłoby się do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa i pracowników.

Inną cechą charakteryzującą przedsiębiorstwa rodzinne jest działalność w niszach 
rynkowych i realizacja specjalnych, niestandardowych zamówień. Taka działalność czę-
sto wiąże się z posiadaniem przez pracowników unikatowej wiedzy i kompetencji. Jed-
nym z kluczowych aspektów budowania kapitału intelektualnego jest diagnozowanie 
kluczowych dla przedsiębiorstwa kompetencji oraz ich transfer w przedsiębiorstwie. 
Wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych w Polsce (R. Lisowska, J. Ropęga, 
2009, s. 9-11) w 40 firmach sektora MSP zatrudniających co najmniej 10 pracowników 
i funkcjonujących co najmniej 3 lata na rynku w różnych regionach i sektorach gospo-
darki pokazały, że spośród badanych firm tylko 45% prowadzi badania w zakresie roz-
poznawania kluczowych kompetencji pracowników. Natomiast w 38% firm nie rozpo-
częto żadnych działań w tym obszarze, zaś 17 % myśli i planuje wprowadzenie takich 
działań. Procesy związane z przekazywaniem wiedzy przez pracowników odchodzą-
cych z pracy młodszym pracownikom funkcjonują natomiast w 53% badanych firm. 
W 28% z nich menedżerowie w ogóle nie myślą o przekazywaniu kluczowych kompe-
tencji następcom (R. Lisowska, J. Ropęga, 2009). Tymczasem transfer wiedzy powinien 
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pełnić istotną, a nawet newralgiczną rolę w planowaniu sukcesji, która jest w przedsię-
biorstwach rodzinnych jednym z najważniejszych przejawów jej funkcjonowania. 

Zbyt słabe koncentrowanie się na przygotowaniu i zaplanowaniu sukcesji lub brak 
planów w tym zakresie to, jak pokazał raport PARP, jeden z istotniejszych problemów 
w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce. Wśród tych, które borykają się z tym pro-
blemem przeważają przedsiębiorstwa o większościowym i wyższym niż przeciętny 
udziale rodziny (93%). Mimo to, aktualni właściciele przedsiębiorstw odkładają mo-
ment rozpoczęcia przygotowań do procesu sukcesji na bliżej nieokreśloną przyszłość. 
Badanie PARP pokazuje, że w Polsce tylko w 15 % badanych firm przeprowadzony 
został transfer pokoleń (PARP, 2009, s. 129). Większość respondentów (58%) myśli 
o przekazaniu swojej firmy następnemu pokoleniu, z czego ponad połowa wyraża wolę 
sukcesji w sposób zdecydowany, ale tylko co trzecie przedsiębiorstwo rodzinne (30%) 
posiada strategię sukcesji, a zaledwie w przypadku 10% firm istnieje ona w formie udo-
kumentowanej (PARP, 2009, s. 132). W rezultacie w przedsiębiorstwach rodzinnych 
nie ma opracowanych: sposobów przygotowania sukcesora do przejęcia zarządzania, 
rozwiązań prawnych umożliwiających jak najłatwiejsze dokonanie sukcesji, ani mecha-
nizmów zabezpieczających odchodzącego seniora. Kształtowanie kultury mentoringu 
opiera się na budowaniu ścieżek karier i rozwoju pracowników w organizacji, dlatego 
też wprowadzenie tego systemu skłoniłoby zarządzających do podjęcia działań w tym 
zakresie.

Podobne wyniki dotyczące sukcesji pokazują badania przeprowadzone przez Cox 
Family Enterprise Center (Badanie przedsiębiorstw rodzinnych 2007/08 Pricewaterho-
useCoopers), z których wynika, że aż 68 % polskich przedsiębiorstw nie posiada planu 
przekazywania kluczowych stanowisk w firmie (op. cit. s. 36, s. 46-47). Prawie połowa 
badanych przedsiębiorstw nie wdrożyła też żadnych procedur, które określałyby postę-
powanie w sprawach biznesowych i spadkowych w przypadku nieoczekiwanej śmierci 
lub niesprawności kluczowych osób, pełniących kierownicze funkcje. Jednak nawet 
tam, gdzie został opracowany plan sukcesji, ponad połowa właścicieli przedsiębiorstw 
nie wybrała jeszcze swojego następcy. Większość zarządzających jest przekonana, że 
członkowie rodziny z zadowoleniem przyjmą podjęte przez nich w przyszłości decyzje 
(op. cit. s. 46). Swoje przekonania opierają jednak najczęściej wyłącznie na własnym 
doświadczeniu i intuicji, a nie na rzetelnej analizie sytuacji. Potencjalni sukcesorzy nie-
kiedy nawet nie pracują w przedsiębiorstwie, nie znają zasad jego funkcjonowania, ani 
nie są odpowiednio przygotowani do podjęcia zadań zawodowych, co stwarza realne 
zagrożenie w przypadku konieczności nagłego przejęcia. Inną przyczyną tego stanu 
rzeczy jest, wspomniana wcześniej, niechęć właściciela (najczęściej założyciela) do od-
dawania władzy, co może korespondować z tendencją do przeceniania własnych umie-
jętności (lub niedoceniania umiejętności następców) – nikt nie zrobi tego lepiej niż ja. Spo-
wodowane jest to często obawami przed utratą kontroli, zwłaszcza w patriarchalnym 
(autorytarnym) modelu zarządzania (PARP, 2009, s, 133). Kolejnym zagrożeniem bywa 
również niechęć potomków do sprawowania władzy lub w ogóle pracy w przedsiębior-
stwie. Tymczasem plan sukcesji wskazuje, w jaki sposób będzie ona przebiegała i ja-
kie kryteria posłużą do oceny czy następca jest gotowy do przejęcia. Może on pomóc 
zmniejszyć obawy założyciela oraz przygotować przedsiębiorstwo do zmiany. Jedno-
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cześnie plan taki może stanowić realną zachętę dla spadkobierców do pracy w przed-
siębiorstwie, ponieważ jasno określa rolę jaką mogliby w przyszłości pełnić. Może też 
pomóc potencjalnym następcom w oszacowaniu własnych kompetencji lub ich braku 
i ostatecznym podjęciu decyzji o przejęciu firmy. 

Eksperci (PARP, 2009, s, 133) wskazują na jeszcze inną przyczynę leżącą u podstaw 
braku planów sukcesji. Jest nią ogólnie niski poziom wiedzy o mechanizmach sukce-
syjnych (organizacyjnych i prawnych). Właściciele małych przedsiębiorstw rodzinnych 
zwykle najmniejszy nacisk kładą na projektowanie i systematyczne doskonalenie proce-
sów związanych z organizacją pracy, jak również rzadziej szkolą się z zakresu zarządza-
nia niż menedżerowie zatrudnieni w dużych i nie rodzinnych organizacjach. Niechęć 
do dokształcania, szkoleń i związanej z nimi wymiany doświadczeń prowadzi do her-
metyzacji nie tylko wiedzy, ale w efekcie także całego przedsiębiorstwa. Hamuje to jego 
rozwój, jak również prowadzi do nadmiernego uzależnienia strategii przedsiębiorstwa 
od rodziny, bądź jednego jej członka. Jak stwierdzają badacze – jest to jedna z kluczo-
wych barier rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. 

Zakończenie

Transfer wiedzy wspomaga proces budowania kapitału intelektualnego w przedsiębior-
stwie, a zatem przyczynia się do wzrostu jego konkurencyjności na rynku. Wprowa-
dzenie systemu mentoringu pozwala przedsiębiorstwom rodzinnym stawać się orga-
nizacjami uczącymi się. Jego ideą jest bowiem ustawiczny proces uczenia się poprzez 
rozwijanie kompetencji nie tylko zawodowych, ale także osobistych i społecznych. 
Mentoring pozwala na optymalne wykorzystanie tkwiącego w ludziach potencjału i je-
go rozwój, przez co stanowi klucz do rozwoju przedsiębiorstwa. Wspomaga procesy 
diagnozowania kluczowych kompetencji oraz budowania ścieżek karier, i poprzez to 
odgrywa znaczącą rolę w przygotowywaniu sukcesorów, które jest niezbędnym elemen-
tem planowania sukcesji. Wprowadzenie mentoringu może przynieść przedsiębiorstwu 
i pracownikom znaczące korzyści przy, co warto podkreślić, niewielkich nakładach fi-
nansowych. 
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