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Wprowadzenie

Powiedzenie „żyć w zgodzie z naturą” ma w przedsiębiorstwach rodzinnych bardzo pre-
cyzyjne znaczenie – nasze zdrowe pragnienia odpowiadają aktualnym potrzebom orga-
nizmu. Natura stworzyła człowieka w taki sposób, że to czego on potrzebuje i pragnie 
powinno być identyczne1.

Wszelka działalność człowieka niesie ze sobą problem organizacji oraz właściwych odnie-
sień do jego osobowej natury. Dotyczy to wymiaru indywidualnego, a w szczególności pra-
cy zbiorowej w obrębie rodziny i przedsiębiorstwa rodzinnego. Człowiek szuka przy tym 
najwłaściwszych wzorów życia i rozwoju, gwarantujących właściwą tożsamość jego indy-
widualności i społeczności. Rodzina, która jest istotną kategorią społecznego wymiaru an-
tropologii zarządzania w działalności zewnętrznej człowieka, może z pewnością stanowić 
pewną postać fundamentalną i wzorcową w tej dziedzinie. Wskazuje ona między innymi, 
że dobra organizacja pracy człowieka uwzględnia, a zarazem wpisuje w swoją rzeczywi-
stość rozmiar przedsiębiorstwa rodzinnego na poszczególnych etapach swojego życia, oraz 
specyfikę jego działania, pogodzenia biznesu i rodziny. W tym przypadku porządkuje jego 
pracę ze szczególnym ukierunkowaniem na zysk. Jednakże nie może ominąć jej podmiotu 
i przedmiotu, a mianowicie człowieka w aspekcie indywidualnym, rodzinnym i przedsię-
biorstwa rodzinnego, dopasowując się jednocześnie do panujących warunków zewnętrz-
nych, w danym cyklu życia związanym z przedziałem czasowym.

Stąd niemożliwe jest funkcjonowanie jakiegokolwiek przedsiębiorstwa bez systemu organi-
zacyjnego o jasno określonej strukturze, z należycie wypracowanym systemem rządzenia 
i decyzji2. Model zarządzania jest swoistym systemem, który składa się z wielu elementów, 
tj.: funkcji zarządzania, technik zarządzania i stylów zarządzania. Odpowiednia konfiguracja 
tych elementów sprzyjać powinna realizacji nadrzędnego celu przedsiębiorstwa, jakim jest 
wzrost wartości. Według J.Rokity zrozumienie systemu może ułatwić identyfikację miejsca 
w systemie, w którym powstają lub mogą powstać napięcia powodujące zmiany. Poznanie 
tych miejsc może pozwolić na wykorzystanie tkwiącej w systemie energii dla spowodowa-
nia zmian zamierzonych3. 

Te dwa odmienne światy zawsze na siebie oddziałują. Prawidłowo funkcjonująca społecz-
ność rodzinna kształtuje świadomość celowości życia, a także realność istnienia dróg jej 
osiągnięcia. Jest autorytatywną wspólnotą praktyk wartości, które nie tylko konstytuują 
człowieka, ale pozwalają uczyć się właściwych sposobów przeobrażania środowiska ze-
wnętrznego. Wskazuje przy tym, że niezbędnym atrybutem działania zarządzającego jest 
twórcza relacja do hierarchii wartości, którym człowiek żyje w rodzinie, kształtuje swoje śro-
dowisko oraz społeczny wymiar życia i pracy w danym przedsiębiorstwie. Wartości bowiem 
w sposób niemalże decydujący wskazują na cele i działania człowieka jako nadrzędnego 
podmiotu zarządzania. 

1  D. Chopra, Return of the Rishi: A Doctor's Story of Spiritual Transformation and Ayurvedic Healing, Mariner Books; Reissue edition 1991, s. 159.  
2 W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999, s. 330. 
3 J.Rokita, Dynamika zarządzania organizacjami, WAE w Katowicach, Katowice 2009, s. 25.
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Rozdział I

1.1. Definicje firmy rodzinnej

Firma rodzinna jest bardzo interesującym organizmem rynkowym prowadzącym działalność 
gospodarczą i łączącym dwa środowiska, a mianowicie rodzinę i biznes. Oba te środowiska od-
działują na siebie zarówno w sensie wewnętrznym, jak i relacji z interesariuszami i otoczeniem. 
Logika funkcjonowania obu środowisk jest zupełnie odmienna. Poniższa tabela pokazuje pewne 
wybrane różnice obydwu środowiskach.

W dobrej rodzinie jej członkowie okazują sobie miłość, szacunek i wzajemną tolerancję, a efek-
tem końcowym powinno być szczęście poszczególnych jej członków. W poprawnie działa-
jącym biznesie muszą występować działania podlegające kalkulacji, a kategoriami, które go 
weryfikują, są: umiejętność generowania zysku, zachowanie płynności finansowej, wartości 
przedsiębiorstwa, wartości udziałów, akcji i innych. Te dwa odmienne światy w pętli sprzęże-
nia zwrotnego zawsze na siebie oddziałują. Wyzwaniem jest nieustanny proces zmian, będący 
efektem przeobrażeń natury społecznej, ekonomicznej i gospodarczej, w tym np.:

• zmiany techniczno-technologiczne (know-how),

• zmiany wynikające z procesu globalizacji,

• zmiany wynikające z dynamicznie rozwijającego się środowiska wirtualnego,

• zmiany będące rezultatem uwarunkowań kulturowych poszczególnych grup społecz-
nych,

• zmiany społeczno-polityczne i inne.

Powyższe czynniki powodują, że określenie firmy rodzinnej jest trudne, co potwierdzają de-
finicje spotykane zarówno w piśmiennictwie krajowym, jak i zagranicznym. Sformułowania 
te pozostawiają duży margines interpretacyjny.

Identyfikacja pojęcia firmy rodzinnej

Źródło: K. Safin, J. Pluta, B. Pabjan, Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych, Wydawnictwo DIFIN, Warsza-

wa 2014, s. 75

Własność struktury Rodzina Firma

Skład Osoby spokrewnione Osoby spokrewnione i niespokrewnione

Typ relacji Więzi emocjonalne i (lub) pokrewieństwa Więzi rzeczowe i formalne

Rodzaj interakcji Bezpośrednie
Bezpośrednie i pośrednie (zależne 

od rozpatrywanego poziomu struktury)

Dominujące normy Nieformalne Formalne

Wielkość grupy
Grupa pierwotna o małej l iczebności 

członków i bezpośredniej interakcji

Grupa formalna o stopniowalnej licze-

bności członków

Władza Rozmyta lub zdefiniowana (model rodziny) Zdefiniowana – wynikająca z własności

Wartości
Ideologia rodziny, wartości rodzinne, przy-

wiązanie, miłość, zaufanie

Ideologia firmy - wartości firmowe opi-

sywane w kategoriach celu firmy: zysk, 

pozycja rynkowa, marka i inne

Tabela 1. Rodzina i firma – podstawowe własności strukturalne 
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Zwracają one uwagę na różne aspekty ze środowiska rodziny i biznesu, np. na problem 
własności, wartości, relacji czy sukcesji. Problem identyfikacji funkcjonowania firm ro-
dzinnych wydaje się być nowym, szczególnie na rynku polskim. Dzieje się tak przede 
wszystkim ze względu na poprzedni system społeczno-gospodarczy, w ramach którego 
firmy rodzinne były zjawiskiem pejoratywnym, wręcz niepożądanym. Przed przemia-
nami w Polsce jedynym w zasadzie realnym środowiskiem, w którym funkcjonowały 
firmy rodzinne, były zakłady rzemieślnicze, ograniczane przez system nakazów i za-
kazów, np. w zakresie dostępności materiałów i surowców potrzebnych do produkcji, 
realizacji usług i innych. Dopiero na przełomie lat 80-tych i 90-tych, już w gospodarce 
rynkowej, nastąpił zarówno rozwój istniejących firm rodzinnych, jak i dynamiczne po-
wstawanie nowych. Proces ten miał miejsce w rozmaitych sektorach i branżach, w różnych 
układach prawno-właścicielskich i obejmował przedsiębiorstwa o zróżnicowanej wielkości. 
Na rynku polskim powstawały zarówno: mikro, małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa.

Firmy rodzinne na rynkach np. Europy Zachodniej funkcjonują nieprzerwanie i w zgoła 
odmiennej atmosferze i warunkach społeczno-gospodarczych. W zasadzie pewnym tylko 
ograniczeniem dla działalności tych firm był czas I i II wojny światowej. Chociaż należy do-
dać, że dla niektórych z nich w Europie, USA czy Australii, ze względu na zapotrzebowanie 
na produkcję militarną, był to okres dynamicznego rozwoju, przede wszystkim w aspek-
cie ekonomiczno-finansowym, ale także techniczno-technologicznym, organizacyjnym, 
zarządczym i społecznym. Szczególnym przypadkiem jest neutralna Szwajcaria, gdzie ten 
trudny okres nie spowolnił rozwoju firm rodzinnych.

Kwerenda piśmiennictwa identyfikuje wiele definicji firmy rodzinnej. Jedną z nich jest opra-
cowana przez Komisję Europejską, według której w firmie rodzinnej:

1. Większość głosów jest w posiadaniu osoby (osób) fizycznej, która założyła firmę, lub 
w posiadaniu osoby (osób) fizycznej, która nabyła udziały w firmie, lub w posiadaniu jej 
współmałżonka(ów), rodziców, dzieci lub bezpośrednich spadkobierców dzieci;

2. Głosy w akcjonariacie mają charakter pośredni lub bezpośredni;

3. Przynajmniej jeden członek rodziny lub jego krewny jest formalnie zaangażowany 
w strukturach zarządczych bądź w nadzorze firmy6.

W przypadku spółek notowanych na giełdzie, o firmie rodzinnej mówi się wówczas, gdy 
osoba, która założyła lub nabyła firmę (kapitał akcyjny) lub jej rodzina bądź potomkowie 
posiadają 25% głosów wynikających z posiadanych akcji.

Inne przykłady definicji firmy rodzinnej, o bardziej ogólnym charakterze, to m.in.:

• Firmy rodzinne cechują się koncentracją własności, kontroli oraz utrzymywaniem przez 
członków rodzin kluczowych pozycji zarządzania nawet po tym, gdy wycofali się zało-
życiele firm7,

6  Final Report of the Expert Group, Overview of Family-Business-Relevant-Issues: Research, Networks, Policy Measures and Existing Studies, November 2009
7  M. Bertrand, A. Schoar, The role of family in family firms, Journal of Economic Perspectives 2006, 20 (2), s 73-96. 
8  A. Lewandowska, Decyzje strategiczne przedsiębiorstw rodzinnych jako implikacja wartości ich założycieli w świetle badań własnych, [w:] Modele biznesowe, 
B. Kożuch (red.), Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2013, s. 24. 
9  A.J. Blikle, Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, Wydawnictwo PARP, Warszawa 2012, s. 39–41.
10  T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wydawnictwo Ossolineum, Warszawa 1978, s. 220. 
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• Firma rodzinna to przedsiębiorstwo, w którym wartości rodziny właścicielskiej wpływają 
na kreowanie wartości biznesu8,

• Przedsiębiorstwo rodzinne powinno być: podstawą życia rodziny, zarządzane ze zna-
czącym udziałem rodziny, miejscem, gdzie rodzina buduje swoje poczucie wartości i re-
alizuje swoje marzenia, dla rodziny wartością, z której rodzina jest dumna, być chronio-
ne, nawet wbrew oczywistym argumentom ekonomicznym9,

• Firma rodzinna to przedsiębiorstwo, które przeprowadziło pierwszą skuteczną sukcesję.

Zaproponowana przez J. Foltysa i J. Bara definicja jest wielowarstwowa i stawia na dwa 
zasadnicze aspekty, a mianowicie: sukcesję i skuteczność. Wydaje się, że szczególnie sku-
teczność (skuteczność - pozytywnie oceniana zgodność wyniku z celem10), oddaje istotę 
działania firmy rodzinnej. Skutecznie przeprowadzona sukcesja, to zachowanie, w co naj-
mniej drugim pokoleniu, między innymi:

• wartości rodziny i wartości jej firmy,

• własności w rękach rodziny,

• parametrów ekonomiczno-finansowych firmy,

• relacji wewnątrz rodziny, ale także utrzymanie relacji z pracownikami firmy nie będą-
cymi członkami rodziny oraz utrzymanie relacji z interesariuszami firmy z jej bliższego 
i dalszego otoczenia.

Interesujący przegląd definicji firm rodzinnych zaproponowała I. Koładkiewicz11:

11  A.J. Blikle, Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, Wydawnictwo PARP, Warszawa 2012, s. 39–41. 
12  R. Donckels, E. Fröhlich, Are family businesses really different? European Experiences from STRATOS, Family Business Review 1991, 4(2), s. 152. 
13  M.A. Gallo, J. Sveen, Internationalizing the Family Business: Facilitating and restraining forces, Family Business Review 1991, 4(2), s. 181. 
14  P. Davis, Realizing the potential of the family business. Organizational Dynamics 1983, 12(1), s. 47. 
15  J. Ward, Keeping the family business healthy: How to plan for continuing growth, profitability, and family leadership, San Francisco: Jossey – BP 1987, s. 252. 
16  R. Donelley, The Family Business Harvard Business Review 1964, 42, s. 94.

Kryterium Definicja przedsiębiorstwa rodzinnego 

Kryterium własności

Firma jest firmą rodzinną, „gdy członkowie rodziny posiadają co najmniej 60% 

kapitału”12.

Firma rodzinna to „firma, w której jedna rodzina posiada większość udziałów 

i ma całkowitą kontrolę (nad firmą)”13.

Kryterium własności 

i zarządzanie

Firmy rodzinne to firmy, „których polityka i kierunek (rozwoju) są przedmi-

otem znacznego wpływu jednej lub kilku rodzin. Ten wpływ odbywa się 

poprzez własność i czasami przez uczestnictwo członków rodziny 

w zarządzaniu”14.

Kryterium transferu 

międzypokoleniowego

Firma rodzinna to taka firma, która „przejdzie na własność i pod zarząd 

następnego pokolenia rodziny”15.

Wiele kryteriów
Przedsiębiorstwo rodzinne to takie przedsiębiorstwo, w którym  jest możliwa 

identyfikacja przynajmniej dwóch generacji członków rodziny, i w którym między-

generacyjne powiązania wpływają na strategie firmy i interesy rodziny oraz cele16.

Tabela 2. Definicje przedsiębiorstw rodzinnych

Źródło: I. Koładkiewicz, System nadzoru w firmie rodzinnej, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, s.22
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Powyższa tabela pokazuje różnorodność w podejściu do definiowania firmy rodzinnej. 
Wyżej wymienieni autorzy definiują firmę rodzinną uwzględniając różne kryteria, w tym: 
własności i zarządzania, transferu międzypokoleniowego, czy też uwzględniają wiele 
kryteriów razem. W przeglądzie piśmiennictwa występuje także definicja zaproponowa-
na przez PriceWaterHouseCoopers, według której przedsiębiorstwo rodzinne to „firma, 
gdzie co najmniej 51% udziałów należy do rodziny lub ludzi ze sobą spokrewnionych; 
członkowie rodziny stanowią większość w zarządzie, a właściciele na co dzień zajmują 
się jej zarządzaniem”.

Inni autorzy definiują w sposób następujący przedsiębiorstwo rodzinne:

• M.H. Stern traktuje firmę rodzinną jako tę, która jest zarządzana przez i jest własnością 
członków jednej lub dwóch rodzin17,

• N.C. Churchil i K.J. Hapten definiują firmę rodzinną jako tę, w której młodszy członek 
rodziny ma lub przejmie kontrolę firmy od starszych18,

• R. Beckhard i W.J.Jr. Dyer za firmę rodzinną uważają „całość składającą się z współzależ-
nych subsystemów firmy jako całości, rodziny jako całości, założyciela i zarządu”19,

• B.S. Hollander i N.S. Elman twierdzą, że firma rodzinna zawiera dwa interaktywne, we-
wnętrznie powiązane i równe elementy i że zdarzenie w jednym elemencie może wpły-
wać i kształtować ten drugi20,

• Q. Fleming definiuje firmę rodzinną jako każdą działalność, w której co najmniej 
dwóch członków jednej rodziny pracuje razem w przedsiębiorstwie należącym do 
jednego z nich21.

Na potrzeby niniejszego opracowania została przyjęta definicja przedsiębiorstwa rodzinne-
go, która brzmi następująco:

• decydująca liczba głosów (udziałów) znajduje się w rękach osoby, która to przedsiębior-
stwo utworzyła bądź zakupiła (lub jej partnerów, rodziców, dzieci i innych krewnych),

• co najmniej dwóch z członków rodziny jest zaangażowanych w zarządzanie lub admini-
strację lub posiada udziały w firmie,

• w przypadku firm notowanych na giełdzie, rodzina posiada decydującą liczbę głosów 
oraz przynajmniej jeden z jej członków jest zaangażowany w zarządzanie firmą.

Wydaje się, że poszczególni autorzy, prezentując definicje firm rodzinnych, nie uwzględ-
nili w chwili obecnej nowego, dynamicznie rozwijającego się środowiska gospodarczego, 
a mianowicie - środowiska wygenerowanego wraz z rozwojem Internetu - przestrzeni wir-
tualnej. Determinuje ono między innymi:

• nowe relacje międzyludzkie, w tym relacje pomiędzy członkami rodziny nestorów firmy,

17 M.H. Stern, Inside the family-held business: A practical guide for entrepreneurs and their advisors, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1986. 
18 N.C. Churchill, K.J. Hapten, Non-market based transfers of wealth and power: A research framework for family businesses, American Journal of Small Business 
1987, 11 (3). 
19 R. Beckhard, W.J.Jr. Dyer, Managing continuity in the family-owned business, Organizational Dynamics 1983, 12 (1).  
20 B.S. Hollander, N.S. Elman, Family-owned business: An emerging field of inquiry. Family Busines Review 1988, 1 (2).  
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• nowe warunki modelowania biznesu, np. poprzez brak ograniczeń terytorialno-geogra-
ficznych czy czasowych,

• nowe możliwości, nie tylko reagowania na potrzeby swoich aktualnych i przyszłych 
klientów, ale i generowanie nowych, między innymi poprzez indywidualizację komuni-
kacji i oferty,

• nieograniczone możliwości komunikacji pomiędzy członkami rodziny (pracującymi za-
równo w firmie rodzinnej, jak i poza nią), pracownikami firmy rodzinnej oraz jej intere-
sariuszami.

Ogromnie ważnym, chociaż, jak pokazuje kwerenda piśmiennictwa krajowego oraz zagra-
nicznego, nie znajdującym należytego odbicia w piśmiennictwie, jest pojęcie rodziny.

Definicja rodziny wg Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która w 2009 roku prze-
prowadziła największe badania w tym zakresie, brzmi:

rodziną w sensie prawnym (bliższą i dalszą) jest: małżeństwo oraz inne konfiguracje rodzin-
ne przy założeniu pokrewieństwa tworzących je osób (rodzice-dzieci, dziadkowie-wnuki),

nieformalne związki – pod warunkiem, że uznają one swój związek za rodzinę.

Rodzina jest absolutnie i nierozerwalnie związana z istnieniem ludzkiego społeczeństwa 
i kultury. W zależności od miejsca i czasu przybierała bardzo zróżnicowane formy i dlatego 
istnieje wiele definicji ją określających. W. Okoń określa rodzinę jako „małą grupę społecz-
ną składającą się z rodziców, ich dzieci i krewnych, gdzie rodziców łączy więź małżeńska, 
rodziców z dziećmi - więź rodzicielska, stanowiąca podstawę wychowania rodzinnego, jak 
również więź formalna określająca obowiązki rodziców i dzieci względem siebie22”. R. Wro-
czyński określa ją zaś jako środowisko naturalne, do którego przynależność wynika z same-
go faktu urodzenia. Twierdzi on, że jest ona „instytucją równie dawną jak społeczne życie 
człowieka, która stanowiła zawsze główną komórkę życia społecznego, podstawową w sen-
sie biologicznym, zapewniającą ciągłość generacji i społeczno-kulturową, wdrażającą mło-
dą generację w podstawy życia społeczno-kulturowego23”.

Z. Tyszka, dokonując przeglądu z zakresu socjologii rodziny, przytacza wypowiedź J. Sirjam-
ki, który mówi, że rodzina „jest instytucją ogólnoludzką, spotykaną we wszystkich epokach 
i kulturach. Do jej uniwersalnych i wszędzie spotykanych zadań należy: zaspokajanie po-
pędu seksualnego, zaspokajanie elementarnych, materialnych potrzeb życiowych oraz ro-
dzenie i wychowywanie dzieci24”. J. Szczepański zwraca uwagę na to, iż rodzina człowiecza 
opiera się na biologicznych podstawach „stałości popędu seksualnego, jego różnych for-
mach sublimacji i powstającej wokół otoczki emocjonalnej, które stanowią zespół czynni-
ków biopsychicznych stanowiących podstawę małżeństwa rodziny człowieczej25”. 

21  Q. Fleming, Tajniki przetrwania firmy rodzinnej, Wydanie One Press Small Business 2000. 
22 Cyt. za: W. Okoń , Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 48. 
23 Cyt. za: R. Wroczyński, Pedagogika społeczna, PWN, Warszawa 1985, s 32.  
24 Cyt. za: Z. Tyszka, Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 1974, s.74. 
25 Cyt. za: J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1972, s.149.
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M. Ziemska natomiast określa rodzinę jako „małą, naturalną grupę społeczną, składającą się 
z małżonków i ich dzieci, stanowiącą ciągłość względnie trwałą, lecz jednocześnie podle-
gającą dynamicznym przekształceniom, związanym głównie z biegiem życia wchodzących 
w jej skład jednostek26”. Rodzina jest przedmiotem badań licznych dyscyplin naukowych 
i stąd bierze się ta wielość definicji i różnorodność rozpatrywania dotyczących jej proble-
mów, a w tym, aspektu jej działalności gospodarczej. 

Zainteresowanie problematyką rodziny wynika z jej wpływu na rozwój fizyczny, psychicz-
ny i społeczny jej członków, przekazywanie wartości, w szczególności swoim biologicz-
nym i adoptowanym dzieciom. Rodzina, przez zamierzone oddziaływanie opiekuńcze 
i wychowawcze, a także przez niezamierzony wpływ wynikający ze wzajemnych stosun-
ków uczuciowych i zespołu interakcji między jej członkami oraz różne wzorce osobowe 
rodziców, przyczynia się do fizycznego, psychicznego i społecznego rozwoju dziecka. Wy-
daje się to być szczególnie interesujące w przypadku, kiedy mamy rodzinę prowadzącą 
działalność gospodarczą. Bardzo ciekawe badania tej kwestii prowadzono w branży górni-
czej na Śląsku (Kompania Węglowa - Pakura), w kontekście bezpiecznych i higienicznych 
zachowań pracowników pracujących pod ziemią. Okazało się, że w przypadku górników 
pochodzących z rodzin o tradycjach górniczych, liczba wypadków, chorób zawodowych 
oraz niebezpiecznych zachowań w czasie pracy pod ziemią jest znacząco mniejsza. Swo-
bodne wywiady, jakie przeprowadzono w rodzinach, wskazywały np. na takie elementy, 
jak przekazywanie, omawianie i komentowanie pewnych wzorców zachowań pracowni-
czych – w tym przypadku górniczych, jakie należy stosować w trakcie pracy pod ziemią, 
w czasie spotkań rodzinnych.

Wszechstronność wpływu rodziny polega na tym, że socjalizuje ona także dorosłych 
członków. Zakładając rodzinę, podejmują oni szereg nowych ról, nabywają doświadczeń, 
które często powodują głębokie przeobrażenia w strukturze ich osobowości. Jest więc 
ta fundamentalna komórka organizmem żywym, dynamicznym, ulegającym ciągłym 
przeobrażeniom, podatnym na wpływy środowiska zewnętrznego, które sama również 
kształtuje poprzez ciągłe interakcje z otoczeniem. Reakcje zachodzą w pętli sprzężenia 
zwrotnego nie tylko pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, ale też pomiędzy nimi 
i ich otoczeniem. W chwili obecnej bardzo dynamizuje się rozwój tych relacji, w wyniku 
wykreowanej przez postęp techniczno-technologiczny przestrzeni wirtualnej zbudowanej 
w oparciu o Internet.

Dość interesującą tezę postawił W.D. Wall, a sprowadza się ona do tego, że właśnie obec-
nie, w dobie transformacji, kryzysów i napięć, rola rodziny wzrasta. „W złożonej i trudnej 
sytuacji współczesnego świata rodzina ma spełniać szczególną funkcję niwelatora wstrzą-
sów, filtru i pomostu. Powinna ona chronić dorastające pokolenie przed zbyt brutalnym 
zetknięciem się z rzeczywistością, powinna być nosicielem kultury w środowisku, w któ-
rym dziecko żyje, powinna w zakresie teorii stanowić bazę, w której mogłoby ono rzucać 
się w wir świata bardziej bezosobowego, rozciągającego się poza domem27”. Do tej konklu-
zji można jeszcze dołożyć kwestię związaną z prowadzeniem biznesu, z jego wszystkimi 

26 Cyt. za: M. Ziemska, Zmiany w relacjach małżeńskich w cyklu życia rodziny [w:] Rodzina współczesna, M . Ziemska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 1999, s. 79. 
27  Cyt. za: W.D. Wall, Twórcze wychowanie w okresie dzieciństwa, PWN, Warszawa 1986, s. 121. 
28 Cyt. za: J. Pietera, Środowisko wychowawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1972, s. 32. 
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konsekwencjami, zarówno po stronie zalet (środki utrzymania członków rodziny i rodziny 
jako całości) jak i wad (ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej).

Rodzina jest określana jako najbardziej wartościowe środowisko wychowawcze. W literaturze 
spotyka się wiele prób jego określenia. Według J. Pietera przez środowisko wychowawcze ro-
zumieć można „złożony układ powtarzających się lub względnie stałych sytuacji, do których 
organizm zwierzęcia lub człowieka przystosowuje się czynnie według całokształtu własnych 
możliwości i według potrzeb28”. R. Wroczyński zdefiniował środowisko wychowawcze jako 
„teren naturalnych doświadczeń społecznych, reprezentowanych przez zespół podniet roz-
wojowych celowo zorganizowanych i podporządkowanych potrzebom wychowawczym29”. 
K. Sośnicki definiuje je jako „ogół sytuacji wychowawczych”. Te zaś określa jako „ogół wa-
runków, które działając na jednostkę powodują u niej określone przeżycia psychiczne30”. A. 
Kamiński środowiskiem wychowawczym nazwał „zespół celowo kierunkowanych oddzia-
ływań wychowawczych. Szerszym nieco pojęciem jest środowisko społeczne, które jest 
wydzielone dla określonego oddziaływania wychowawczego (szkoła) oraz środowisku na-
turalnym, które wysiłkiem innych członków nastawia się na realizowanie określonych celów 
i zadań wychowawczych (rodzina, grupa rówieśnicza)”31. Przedstawione definicje doskonale 
ilustrują rodzinę jako środowisko wychowawcze, obejmujące również przygotowanie do 
pełnienia ról biznesowych i menedżerskich.  

Jak wszystkie inne struktury, tak i rodzina jest narażona na różnego rodzaju nieprzewidziane 
wpływy i oddziaływania wywołujące tak zwane sytuacje kryzysowe. M. Ziemska określa je 
mianem sytuacji kryzysowo-rozwojowych32. W przypadku, kiedy rodzina prowadzi działal-
ność gospodarczą, liczba sytuacji kryzowych, nakładających się na inne, niejako naturalnie 
występujące w rodzinie, radykalnie się zwiększa.

Niektóre, wybrane sytuacje można przewidzieć i przygotować się do nich, ale jest wiele takich, 
których przewidzieć się nie da (np. kursy walut stanowiące ryzyko dla rodzin prowadzących 
finansowe operacje zagraniczne w związku z eksportem lub importem czy międzynarodowy-
mi przepływami finansowymi). Zdarzają się trudne przypadki, wynikające z faz rozwojowych 
rodziny. Mogą nimi być: ciężkie choroby członków rodziny, kalectwo, nałóg, śmierć, kłopoty 
zawodowe, utrata pracy, raptowne pogorszenie sytuacji materialnej i wiele innych. Wszystkie 
te sytuacje oddziaływają na członków rodziny i powodują konieczność przystosowania się do 
nich, akceptowania, co nie zawsze jest sprawą prostą i oczywistą. Silna konsolidacja rodziny 
może spowodować, że sytuacje takie mogą jeszcze bardziej zespolić rodzinę, ale też mogą 
doprowadzić do zupełnie odwrotnego zjawiska - jej dezorganizacji lub dysfunkcjonalności, 
tj. niemożności realizowania postawionych przed nią zadań zarówno wobec jej członków jak 
i całego społeczeństwa. W kontekście firmy rodzinnej sytuację taką można zaobserwować np. 
wtedy, gdy konieczne jest ogłoszenie upadłości firmy. Rodziny wewnętrznie rozbite, niespój-
ne w swoim funkcjonowaniu i realizacji swoich ról, w znacznym stopniu zdezorganizowane, 
wpływają na swych członków ujemnie, przyczyniają się do powstawania osobowości dys-
harmonijnej, niedojrzałej lub wręcz patologicznej, a niebezpieczeństwo to zagraża głównie 
dzieciom i młodzieży. Rodziny znajdujące się w sytuacjach kryzysowych wymagają pomocy. 

29 R. Wroczyński, Pedagogika…, s 59. 
30 Cyt. za: K. Sośnicki, Istota i cele wychowania, PWN, Warszawa 1964, s. 83. 
31 Cyt. za: A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa 1980, s. 80. 
32 M. Ziemska, Zmiany w relacjach…, s. 89. 
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Ogromnego znaczenia nabiera w tym aspekcie dawanie świadectwa poprzez działanie, 
zachowanie wartości, przede wszystkim etycznych, przez pełniących kluczowe role człon-
ków rodziny, w tym przede wszystkim przez matkę i ojca (zarówno biologicznych, jak 
i społecznych - adopcyjnych) w stosunku do dzieci oraz wnuków, żony i męża w stosunku 
do siebie i inne. Ogromnie istotną rolę odgrywa zachowanie w stosunku do otoczenia, np. 
dalszej rodziny, przyjaciół, znajomych, instytucji, np. szkoły, do której uczęszczają dzieci, 
ale też pracowników nie będących członkami rodziny, w przypadku firmy rodzinnej. 

Rodziny realizują funkcje, które są różnie definiowane przez poszczególne dyscypliny na-
ukowe. Psychologowie koncentrują swoją uwagę na wewnętrznych problemach rodziny 
i związanych z nimi relacjach emocjonalnych, na rozwoju osobowości dziecka i ocenach 
osobowości małżonków. Socjologowie traktują rodzinę jako grupę. Rodziny badają tak-
że między innymi: teologowie, antropolodzy, kulturoznawcy. Wydaje się, że do tej grupy, 
w bardzo wąskim zakresie, dołączyli ekonomiści i menedżerowie. Co prawda, mamy szko-
łę austriacką w ekonomii, badającą tę szczególną grupę pod kątem zachowań ekonomicz-
nych,  ale w dużej mierze bazuje ona na badaniach psychologów. Dynamiczny rozwój firm 
rodzinnych jest dodatkowym argumentem za tym, aby badania prowadzili także ekono-
miści i menedżerowie. 

Ogromnym wyzwaniem dla rodzin, w tym rodzin prowadzących działalność biznesową, 
jest zagadnienie niepełnosprawności członków rodziny, we wszystkich jej aspektach. 
Oczywiście zasadniczym elementem jest, aby niepełnosprawnego członka rodziny nie 
wykluczać, lecz włączyć w strukturę i więzi rodzinne. Bardzo pożądanym jest, aby ta-
kiego członka rodziny, w miarę możliwości, włączyć do biznesu rodzinnego, w przypad-
ku rodzin, które taki biznes prowadzą. W wielu sytuacjach prowadzi to do skutecznej 
rehabilitacji niepełnosprawnego członka rodziny. Często niepełnosprawni członkowie 
rodziny posiadają unikatowe talenty, zdolności i kompetencje, które nie są wykorzysty-
wane, a poprzez włączenie, np. w proces społeczny czy proces biznesowy (dla rodzin 
prowadzących biznes), wzmacniają przede wszystkim rodziny (więzi rodzinne), ale mogą 
także wzmocnić procesy biznesowe, np. poprzez zdefiniowanie nowych (niejednokrot-
nie unikatowych) produktów i usług. 

Struktura rodziny ulega bardzo widocznym przemianom ekonomicznym, kulturalnym, 
społecznym i religijnym. Dawna rodzina typu patriarchalnego odznaczała się stałością 
struktury, trwałością związku, była to rodzina wielopokoleniowa z naczelną rolą ojca, 
głównego jej autorytetu. Był on często jedynym żywicielem, decydował o wszystkim, 
jednoczył ją. W rodzinie istniało ścisłe uzależnienie od rodziców. Spełniała ona wszyst-
kie funkcje: biologiczne, gospodarcze, kulturalne, polityczne, religijne, zdrowotne, wy-
chowawcze. Symbolem jedności rodziny był wspólny dom, mieszkanie, stół, itp. W chwili 
obecnej, oprócz rodzin o tradycyjnych strukturach, pojawiają się nowe, w tym partnerskie. 
Współcześnie rodziny są nieliczne, jedno lub dwupokoleniowe (rodzice + dzieci), często 
nietrwałe, rozdzielone, a ich więzy są bardzo luźne. Taki charakter rodziny, zwłaszcza tej, 
która prowadzi działalność biznesową, jest szczególnym wyzwaniem w momencie przy-
gotowania i przeprowadzania sukcesji, zarówno w aspekcie własności jak i innych.

We współczesnych rodzinach często spotykamy zróżnicowanie światopoglądowe, skłó-
cenie, niejednokrotnie baza materialna rodziny jest nieodpowiednia, np. brak własnego 
mieszkania. Obserwuje się również zanik autorytetu ojcowskiego, często matka z ojcem 
walczą o dominację. Istotną sprawą jest także to, że szereg funkcji spełnianych przez daw-
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ną rodzinę, przejęły różne instytucje i organizacje. Zacierają się różnice między rodzinami 
wiejskimi i miejskimi. Kobiety - na ogół pracujące zawodowo, często samotne, są obarcza-
ne tysiącami spraw - zawodowych, rodzinnych, przeciążone pracą, zmęczone fizycznie 
i psychicznie. Wbrew stereotypom, bardzo atrakcyjnym z punktu widzenia rodziny dla 
jej konsolidacji i generowania więzi rodzinnych, jest wspólne prowadzenie działalności 
gospodarczej – firmy rodzinnej. Obserwacja uczestnicząca, jak i obserwacja zewnętrz-
na autora dysertacji wykazuje, że w wielu przypadkach funkcjonowania firm rodzinnych, 
nawet wysoka amplituda kryzysu w firmie (np. ekonomiczno-finansowego, wizerunko-
wego czy techniczno-technologicznego) wyzwala dodatkowy potencjał wśród członków 
rodziny nestora firmy, a także wzmacnia więzi rodzinne. Takie sytuacje, gdzie np. więzi 
rodzinne dynamizują swoją siłę, są obserwowane np. w momencie pojawienia się bardzo 
dobrych wyników działalności: w tym ekonomiczno-finansowych, kreowaniu wizerunku 
firmy (który w przypadku firm rodzinnych dla dużej ich liczby jest wizerunkiem rodziny) 
czy pozycjonowaniu marek produktów firmy czy marki firmy, usług oferowanych przez 
firmę, wartości firmy, wartości akcji, wartości udziałów i innych. Należy dodać, że w przy-
padkach bardzo dobrych wyników działalności firmy rodzinnej, szczególnego znaczenie 
nabierają takie aspekty, jak:

• komunikacja pomiędzy członkami rodziny będącymi nestorami firmy rodzinnej,

• zdefiniowanie i przestrzeganie procedur decyzyjności w rodzinie i firmie,

• zdefiniowanie i przestrzeganie wartości tożsamych zarówno dla rodziny nestora firmy, 
jak i firmy rodzinnej,

• relacje pomiędzy członkami rodziny będącymi właścicielami firmy, w tym pracującymi 
w firmie, jak i tymi, którzy nie pracują w firmie, 

• relacje z pracownikami firmy rodzinnej nie będącymi członkami rodziny oraz interesa-
riuszami z jej bliższego i dalszego otoczenia,

• przygotowanie i prowadzenie procesu sukcesji (zdaniem autora taki proces należy 
zdefiniować i prowadzić na wiele lat przed ostatecznym jego zakończeniem, czyli od 
wczesnych lat młodości sukcesorów).

Realizacja powyższego determinuje zdefiniowanie i przestrzeganie przez wszystkie strony 
(członków rodziny nestora firmy rodzinnej pracujących i niepracujących w firmie, pracow-
ników firmy niebędących członkami rodziny oraz pozostałych funkcjonujących w bliż-
szym i dalszym otoczeniu firmy środowisku realnym i cyfrowym) ładu korporacyjnego 
firmy rodzinnej - corporate governance, w celu zapewnienia długofalowego sukcesu 
przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwie rodzinnym dochodzi jeszcze jako cel zapewnienie 
długofalowego utrzymania przedsiębiorstwa w posiadaniu rodziny, w czym może pomóc 
konstytucja firmy rodzinnej - family governance, organizująca nestorów celem wzmac-
niania i długofalowego utrzymania poczucia przynależności członków rodziny właścicieli 
oraz ich identyfikacji z przedsiębiorstwem33.

33  Familienunternehmen Stiftung Stuttgart 2015, http://www.familienunternehmen.de.
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1.2. Funkcjonowanie firm rodzinnych na rynku polskim

Funkcjonowanie firm rodzinnych na rynku polskim jest ściśle skorelowane z przemianami 
społeczno-politycznymi, jakie zachodziły w Polsce na przestrzeni lat 1945 - 1989. W okresie 
przed II wojną światową firmy rodzinne na terenie Polski rozwijały się według standardów 
dla tego typu działalności w Europie. Liczne polskie firmy rodzinne, szczególnie te z terenu 
Górnego Śląska, Łodzi i Poznania, uczestniczyły w wypracowywaniu międzynarodowych 
standardów funkcjonowania. W wielu aspektach ich działalność była prekursorska i wraz 
z emigracją przenoszona na kontynent Ameryki Północnej. Przed uzyskaniem niepodległo-
ści, firmy rodzinne funkcjonujące na terenach pod zaborami, pracowały w oparciu o stan-
dardy poszczególnych rynków, tj. rosyjskiego, austriackiego czy niemieckiego. Po II wojnie 
światowej działalność firm rodzinnych była poddana ideologicznemu szantażowi, jako for-
ma działalności, która nie korelowała z przemocą wprowadzonym ustrojem społeczno-po-
litycznym. Wiele przedwojennych firm rodzinnych po 1945 roku zostało przejęte przez pań-
stwo polskie i w wyniku drastycznie nieodpowiedzialnego zarządzania nimi, doprowadzone 
do upadku, a w wielu przypadkach, fizycznej likwidacji. Cały szereg firm rodzinnych, tylko 
ze względów politycznych, doprowadzano do upadku, nie próbując nimi nawet zarządzać.

W zasadzie jedynym środowiskiem w tamtym okresie, gdzie firmy rodzinne przetrwały, było 
środowisko rzemiosła polskiego. Był to przede wszystkim sektor usług dla mieszkańców, 
z którym nowa władza, po 1945 roku, nie potrafiła sobie w żaden sposób poradzić. Firmy 
rodzinne funkcjonujące w rzemiośle polskim stanowiły przede wszystkim mikro firmy. Od-
notowano bardzo mało przypadków, w których można było zakwalifikować firmę (według 
dzisiejszego podziału) do kategorii małych lub średnich. Przedsiębiorstw rodzinnych, jako 
firm dużych, w ogóle nie było. Zakłady pracujące w sektorze rzemiosła polskiego podlega-
ły ścisłym rygorom, np. w kontekście dostaw materiałów i surowców (wszystkie materiały 
i surowce były reglamentowane), co utrudniało ich prawidłowe funkcjonowanie. Dodatko-
wo komunistyczne władze narzucały plany społeczno-gospodarcze, które w wielu przy-
padkach kompletnie nie były skorelowane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców kraju, 
a nakierowane były na realizację koncepcji „zimnej wojny” pomiędzy blokami. Wiele rozwią-
zań było narzucanych przez jedyny ośrodek władzy, jakim w tamtym czasie była Moskwa. 
Wszystkie wyżej zdefiniowane aspekty, a także wiele innych, miały zasadnicze znaczenie dla 
funkcjonowania firm rodzinnych w środowisku rzemieślniczym, np. przy szacowaniu ryzyka 
działalności, planowaniu inwestycji i w wielu innych. Bardzo często w tamtym okresie był 
wykorzystywany aspekt fiskalny, za pomocą którego zmuszano firmy rodzinne (rzemieśl-
nicze) do zachowania odpowiedniego w stosunku do władzy. Jeśli tak się nie działo, firmy 
były zagrożone upadłością i likwidacją (w wielu przypadkach zresztą przeprowadzonych), 
z konsekwencjami natury prawnej, np. w postaci więzienia.

Radykalna zmiana nastąpiła wraz z transformacją warunków społeczno-gospodarczych po roku 
1989, czyli po przejściu z gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki rynkowej. Przełomem, 
z punktu widzenia funkcjonowania firm rodzinnych, i to już nie tylko tych funkcjonujących w śro-
dowisku rzemieślniczym, była ustawa o prowadzeniu działalności gospodarczej. Ustawa ta, po 
pierwsze, sankcjonowała stan, w którym w strukturze wszystkich firm funkcjonujących na rynku 
polskim, absolutnie zawsze zostawało miejsce dla firm z kapitałem prywatnym, w tym oczywiście 
dla firm rodzinnych. Po drugie, pozwalała wielu poszczególnym osobom (rodzinom) na rozpo-
częcie nowych działalności gospodarczych, a także utrzymanie i rozwijanie dotychczasowych 
działalności gospodarczych. Po trzecie, sankcjonowała działalność firm, w tym firm rodzinnych, 
z udziałem kapitału prywatnego zarówno krajowego, jak i zagranicznego, na rynku polskim.
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Od tego momentu nastąpił dynamiczny rozwój istniejących firm rodzinnych, jak i wzrost 
liczby nowopowstających. Wydawało się, że nic nie stoi na przeszkodzie w ich rozwoju. Na-
leży jednak pokreślić, że szczególnie lata 90-te ubiegłego wieku były okresem bardzo spe-
cyficznego podejścia do działalności firm rodzinnych. Do powyższego stwierdzenia skłania 
doświadczenie zdobyte poprzez wykorzystanie metody obserwacji uczestniczącej. Konklu-
duje ono specyfikę podejścia w tym okresie do funkcjonowania firm rodzinnych na rynku 
polskim między innymi poprzez:

• podkreślanie przez polskich badaczy z nauk o zarządzaniu niemożności połączenia śro-
dowiska rodziny z nowoczesnymi (korporacyjnymi) rozwiązaniami z obszaru metod 
i technik zarządzania; konsekwencją tego, zdaniem tych badaczy, jest brak możliwości 
skutecznego konkurowania firm rodzinnych na rynkach krajowych i zagranicznych,

• utrwalenie w świadomości praktyków biznesu mitu pejoratywności firmy rodzinnej w sto-
sunku do innych funkcjonujących w strukturze wszystkich firm na rynku polskim; wielu 
funkcjonujących przedsiębiorców wręcz nie przyznawało się, że tworzy firmę rodzinną,

• brak doświadczenia przedsiębiorców (członków rodziny właścicieli firmy) w prowadze-
niu tego typu firm, np. w kontekście formułowania celów strategicznych, np. aspekt cza-
su - dla korporacji horyzont czasowy celów strategicznych to kilka lub kilkanaście lat, 
a w przypadku firmy rodzinnej to perspektywa pokoleń,

• dualizm w formułowaniu kategorii zysku firmy; dla korporacji kategoria zysku, obok płyn-
ności finansowej, wartości firmy, wartości udziałów (akcji) jest jednoznacznie podstawo-
wą kategorią, której wszystkie inne aspekty jej funkcjonowania są podporządkowane; 
w przypadku firm rodzinnych kategoria zysku równoważona jest przez takie składowe 
jej funkcjonowania jak: czas działania firmy (pokolenia) czy wartości, jakie firma rodzin-
na wyznaje i przestrzega (w przeważającej części są to wartości wszystkich członków 
rodziny lub jej przeważającej liczby). W wielu przypadkach w firmach rodzinnych zysk 
jest narzędziem do realizacji wartości firmy – zdefiniowanych i przestrzeganych przez 
członków rodziny jej nestorów, np. związanych z projektami edukacyjnymi dla zdolnej 
młodzieży, która nie posiada niezbędnych środków finansowych, projektami dla kreowa-
nia i wykorzystywania w sposób zrównoważony środowiska naturalnego, niekorzystania 
z produktów wytworzonych z wykorzystaniem pracy niewolniczej w krajach, gdzie to 
występuje (np. Bangladesz, Tajlandia i inne), niekorzystania z pracy dzieci,

• brak doświadczenia w przygotowaniu i przeprowadzeniu sukcesji w firmie rodzinnej; 
w pierwszym okresie (pierwsze pokolenie nestorów firm rodzinnych) ten aspekt w zasa-
dzie nie był brany pod uwagę zarówno przez badaczy, jak i praktyków funkcjonowania 
firm rodzinnych. Problem ten, ze wszystkimi jego wątkami, dotyka obecnie rynku pol-
skiego, i należy rozpatrywać jego stronę prawną, finansową i zarządczą. Zarówno w pi-
śmiennictwie jak i praktyce funkcjonowania firm rodzinnych pojawiają się rozwiązania 
dotyczące tego obszaru; problem ten jest istotny przede wszystkim ze względu na to, 
że pierwsze pokolenie nestorów firm rodzinnych, które zakładało bądź rozwijało swoją 
działalność na początku lat 90-tych ubiegłego wieku, staje przed mentalnym, zdrowot-
nym i biznesowym problemem przygotowania i przeprowadzenia sukcesji; jak ważna 
jest to kwestia, świadczy fakt, że jedna z definicji firmy rodzinnej, z którą autor dysertacji 
identyfikuje swoją teorię, brzmi: firma rodzinna to firma, która pierwszy raz w sposób 
skuteczny przeprowadziła sukcesję.
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Oczywiście istnieją jeszcze inne przesłanki, które autor dysertacji przedstawi w innych miej-
scach niniejszego opracowania. Jako dla praktyka biznesu, a mianowicie biznesu rodzinne-
go, aspekty wartości, alternatywnego podejścia do kategorii zysku, sukcesji, były najważ-
niejszymi przesłankami w przygotowaniu niniejszej dysertacji.

Przełom w postrzeganiu firm rodzinnych funkcjonujących na rynku polskim nastąpił po 
roku 2000. Wśród przyczyn zwrotu w postrzeganiu firm rodzinnych autor pragnie przed-
stawić następujące:

• edukacja przedsiębiorców w obszarze ekonomii, finansów, zarządzania, marketin-
gu, w tym poprzez kontakty z rynkami międzynarodowymi,

• czas, który upłynął od radykalnych zmian ustrojowych w Polsce, niezbędny dla akomo-
dacji aktualnych i potencjalnych przedsiębiorców tworzących firmy rodzinne,

• dostrzeżenie, dzięki obserwacji i współpracy, że możliwe jest włączenie środowiska ro-
dzinnego do środowiska biznesowego; aplikowanie rozwiązań stosowanych w ugrun-
towanych gospodarkach zachodniej Europy w kontekście firm rodzinnych, np. rozwią-
zań szwajcarskich,

• wpływ procesu globalizacji na funkcjonowanie firm, w tym rodzinnych, na rynkach mię-
dzynarodowych,

• wejście na rynek polski międzynarodowego sektora bankowego, oferującego nowocze-
sne produkty i usługi bankowe,

• dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych, powstanie środowiska wirtualnego.

Te przesłanki, między innymi, spowodowały to, że w chwili obecnej obserwujemy renesans 
zarówno co do ilości, jak i jakości firm rodzinnych funkcjonujących na rynku polskim. Jeżeli 
chodzi o ich strukturę, to jest ona identyczna (lub co najmniej bardzo zbliżona), do struk-
tury wszystkich przedsiębiorstw działających na rynku polskim. W przeważającej części 
występują mikro firmy (ok. 80%), kolejno mamy małe firmy (ok.10%), średnie firmy (ok. 8%) 
oraz firmy duże (2%). Na rynku polskim firmy rodzinne w zasadniczej części definiowane są 
w tzw. sektorze firm mikro, małych i średnich (MMŚP).

Według zaprezentowanych w raporcie wyników badań nt. firm rodzinnych funkcjonują-
cych na rynku polskim w 2015 roku stwierdzono: w zależności od stosowanych definicji, 
do przedsiębiorstw rodzinnych można zaliczyć do 90% firm działających w Polsce. Nawet 
przy nieuwzględnieniu osób samozatrudnionych okazuje się, że firmy rodzinne zatrudniają 
prawie 1,5 mln pracowników oraz wytwarzają prawie 50% PKB. Silne poczucie własnej war-
tości w polskich firmach rodzinnych widoczne jest na tle opinii z przedsiębiorstw ze świata 
i Europy Środkowo-Wschodniej. 

Polscy przedsiębiorcy znacznie częściej – nawet 90% ankietowanych (liczba wszystkich 
ankietowanych w badaniu to 2378 z 40 krajów) w porównaniu ze średnią 70-80% na 
świecie – akcentują rolę firm rodzinnych w budowaniu gospodarki swojego kraju34.

34  Badanie Firm Rodzinnych 2015, Instytut Biznesu Rodzinnego, PwC, http://www.pwc.pl/pl/publikacje/badanie-firm-rodzinnych.html. 
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Dobrze charakteryzuje działanie i rozwój firm rodzinnych na rynku polskim odpowiedź na 
pytanie zawarte w badaniu PwC i IBR, które brzmi: jak firmy rodzinne postrzegają swoją rolę? 
Dla sprecyzowania tego pytania badacze wprowadzili następujące stwierdzenia, które wraz 
z odpowiedziami przedstawiają się następująco:

• Przedsiębiorstwa rodzinne wpływają na stabilność gospodarczą: Polska 93%, region 83%, 
świat 73%,

• Przedsiębiorstwa rodzinne zazwyczaj podejmują decyzje biorąc pod uwagę długotermi-
nowe podejście do prowadzenia biznesu: Polska 97%, region 43%, świat – 55%,

• Przedsiębiorstwa rodzinne znacząco zmieniają się wraz z każdym nowym pokoleniem 
(zdolność do restartu): Polska 73%, region 68%, świat 56%,

• Istotą przedsiębiorstwa rodzinnego jest staranie się o utrzymanie pracowników, nawet 
w ciężkich czasach: Polska 73%, region 61%, świat 72%,

• Decyzje w przedsiębiorstwie rodzinnym są uproszczone i szybsze niż w firmie o innej 
formie własności: Polska 73%, region 70%, świat 69%.

Dużym zaskoczeniem jest taka struktura wyników badania firm rodzinnych, szczególnie 
na terenie Polski, gdyż przedstawiają się one wręcz modelowo. Wyniki pokazują ogrom-
ny potencjał rozwoju firm rodzinnych na rynku polskim. Pewnego zastanowienia wymaga 
interpretacja wyniku, jeżeli chodzi o problem restartu. Zdaniem autora niniejszej dyserta-
cji, decydująca w tym aspekcie jest dualność działania każdej firmy rodzinnej, szczególnie 
w kontekście jej bezpieczeństwa, ciągłe szacowanie ryzyka w długiej perspektywie - per-
spektywie pokoleń. W przeważającej liczbie firm rodzinnych bezpieczeństwo firmy to bez-
pieczeństwo całej rodziny właścicieli. W tym kontekście firmy rodzinne starają się bardziej 
zwracać uwagę na eliminowanie wszelkich zagrożeń i zapewnić długookresowe jej funkcjo-
nowanie. Dlatego problem restartu w firmie rodzinnej wymaga szczególnego przemyślenia, 
właśnie z powodu zmiany pokoleniowej. Kolejny raz można wskazać na wagę problemu 
przygotowania i przeprowadzenia skutecznej sukcesji w firmie rodzinnej. 

Bardzo interesujące, w kontekście funkcjonowania firm rodzinnych na rynku polskim, są 
wyniki badań przedstawione w badaniu z 2015 roku, odnoszące się do postrzegania firm 
rodzinnych na tle innych biznesów w Polsce, regionie i świecie. Jak pokazują zaprezentowa-
ne wyniki, nastąpiła zmiana postrzegania firm rodzinnych na tle innych projektów bizneso-
wych, a mianowicie:

Polskę wyraźnie wyróżnia sposób patrzenia na biznes. W rozmowach i przeprowadzonych 
ankietach często pojawiała się kwestia stałości wartości, na jakich opiera się filozofia danej 
firmy, i pragnienia, by wartości te pozostały niezmienne także wtedy, kiedy kolejne pokolenia 
przejmą zarządzanie przedsiębiorstwem. Duże znaczenie w biznesie rodzinnym wydaje się 
mieć planowanie w długiej perspektywie czasowej. W badaniu nasze firmy rodzinne wska-
zywały także na naturalne związki ze społecznością lokalną i zakorzenione poczucie odpo-
wiedzialności za najbliższe otoczenie,

w regionie i świecie (wyniki badań powyższego aspektu były w zasadzie identyczne), firmy 
rodzinne w przeszłości w podobny sposób oceniały swoją rolę, podkreślając silne poczucie 
odpowiedzialności za lokalne społeczności. Obecnie nieco rzadziej widzą biznes rodzinny 
przez pryzmat jego znaczenia dla społeczności.
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W badaniu firm rodzinnych z 2012 roku 70% firm z całego świata wskazywało na poczucie 
obowiązku wspierania lokalnych inicjatyw społecznych, a 2 lata później wskaźnik ten wyniósł 
już tylko 59%. Wydaje się, że firmy rodzinne na świecie, mogące pochwalić się dłuższą historią 
działalności, a tym samym dłuższym związkiem ze społecznościami lokalnymi, widząc zmia-
ny w gospodarce globalnej, zamierzają teraz skupić się na zapewnieniu zysków przedsiębior-
stwu. Nie oznacza to, że zmieniły się ich wartości, a raczej świadczy o pełnej świadomości 
istnienia coraz większych wyzwań w gospodarce światowej i konieczności zapewnienia przy-
chodów w tak zmieniającym się otoczeniu.

Wyniki badań można wyjaśnić w ten sposób, że polskie firmy rodzinne są w początkowym 
okresie ich działania (co wynika z transformacji ustrojowej po 1989 roku). Z drugiej jednak 
strony, dynamika i turbulencja zmian na rynku krajowym, który podlega tym samym proce-
som globalizacji co rynki zagraniczne, może zapoczątkować inną drogę. Obserwacja i ba-
dania tego aspektu funkcjonowania firm rodzinnych w Polsce pozwalają na wypracowanie 
stanowiska w tej kwestii. „Trzecia droga” w tym kontekście byłaby świetnym uzupełnieniem 
dla funkcjonowania i rozwoju firm rodzinnych nie tylko w Polsce, ale także w świecie.

Bardzo ciekawe w kontekście funkcjonowania firm rodzinnych na rynku polskim jest 
zdefiniowanie wyzwań, jakie przed nimi stoją. Wielu badaczy wskazuje na tzw. bariery 
w funkcjonowaniu firm rodzinnych na rynku polskim i wymienia wśród nich następują-
ce:

• niedostosowanie systemu podatkowego do zasad i warunków działania firm rodzinnych,

• trudne warunki kredytowe stawiane przez banki,

• brak innych, niż bankowe, upowszechnionych źródeł zasilania kapitałowego,

• niespójne przepisy prawne, regulujące zasady prowadzenia działalności gospodarczej,

• niechętne nastawienie administracji samorządowej do firm rodzinnych,

• brak wyspecjalizowanych instytucji doradczych z zakresu problematyki funkcjonowania 
przedsiębiorczości35. 

Powyższe bariery funkcjonowania firm rodzinnych określono przed dwunastoma laty. 
Zdaniem autora dysertacji dużo pozytywnych zmian nastąpiło w wyniki realizacji wie-
lu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Projekty te w wielu przypad-
kach oddziaływały pozytywnie na postrzeganie biznesu w ogóle, w tym na postrzeganie 
działalności firm rodzinnych. Pokazały, między innymi, nowe możliwości zastosowania 
współczesnych koncepcji, metod, narzędzi, technik zaradzania firmami, np. outsourcingu, 
wykorzystania przestrzeni wirtualnej i innych.

Dla zobrazowania, jak definiowane są wyzwania (bariery), wobec których obecnie stają 
firmy rodzinne w Polsce i świecie, zaprezentowane zostaną wyniki z badania firm ro-
dzinnych z 2015 roku. Respondenci z Polski i świata musieli odpowiedzieć na pytanie, 
które brzmiało następująco: Najważniejsze wyzwania, które będą mieć wpływ na Państwa 
przedsiębiorstwo w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Według badania największym wyzwa-
niem dla firm rodzinnych na świecie jest ciągła potrzeba bycia innowacyjnym (64%), również 
w Polsce innowacyjność otrzymała wiele wskazań – 53%, podczas gdy w regionie - 46%.

35  J. Jeżak, A. Winnicka-Popczyk, W. Popczyk, Family business. Functioning and development, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004, s. 344.
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W chwili obecnej w Polsce obserwuje się wręcz modę na mówienie o innowacyjności. Badacze 
i praktycy biznesu formułują wiele koncepcji, definicji, podziałów i strategii dot. innowacyjności, 
zapominając o bardzo prostej zasadzie stosowanej przez świat od zawsze, a sprowadzającej 
się do tego, że innowacja ma miejsce wtedy, kiedy jest skutecznie wdrożona. Analizując wyniki 
polskich przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw rodzinnych, pod kątem zarejestrowanych 
w światowych bazach: patentów, licencji, wzorów użytkowych, praw autorskich, wyraźnie 
odstają one od wyników osiąganych na świecie. Ten aspekt oraz wykorzystanie środowiska 
cyfrowego (technologie teleinformatyczne) będą decydowały w bliższej i dalszej perspekty-
wie o powodzeniu działania firm rodzinnych na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

Autorzy badania przeanalizowali jeszcze jeden bardzo interesujący aspekt funkcjonowania 
firm rodzinnych w Polsce i świecie, a mianowicie problem związany z profesjonalizacją ich 
działania, przejścia na kolejny poziom zarządzania i współpracy między członkami rodziny 
właścicieli firmy. Według raportu tylko 37% firm rodzinnych w Polsce wskazuje na potrzebę 
profesjonalizacji biznesu, która według nich stanowi poważne wyzwanie na najbliższe lata, 
podczas gdy na świecie odsetek ten wynosi 40%, a w regionie 52%. Liczba firm ze świata nie 
jest znacząco wyższa od tej z Polski, ale należy pamiętać o tym, że wiele firm rodzinnych 
na świecie przeszło już lub przechodzi proces profesjonalizacji. Zdecydowanie częściej na 
potrzebę tę wskazują sukcesorzy – osoby, które niedawno przejęły lub w najbliższym cza-
sie przejmą zarządzanie firmą. Sukcesorzy są również bardziej otwarci na inne możliwości 
dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, np. współpracę z inwestorem Private Equity. Zdają sobie 
przy tym sprawę, że zarówno współpraca z potencjalnym inwestorem jak i np. wejście na 
giełdę, wymaga uporządkowanych procedur i procesów wewnątrz firmy.

Co to oznacza w praktyce? Wprowadzenie dyscypliny w egzekwowaniu strategii firmy. Pozwa-
la to na stawanie się bardziej innowacyjnym, zdywersyfikowanie działalności oraz rozwój 
na rynkach zagranicznych. Profesjonalizacja może dotyczyć strategii rozwoju, systemów 
i procesów, ale i ładu korporacyjnego czy zarządzania ludźmi. Przeprowadzenie zmian to 
duże wyzwanie, nestorzy muszą zaakceptować fakt, że należy przekazać część kontroli nad 
firmą, i że od wszystkich, w tym od osób zarządzających, powinni oczekiwać większej dys-
cypliny. To trudne, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że zazwyczaj zmiany te dotyczą osób 
o silnych osobowościach i ogromnym doświadczeniu, które mają już wypracowany „swój” 
sposób prowadzenia firmy.

Lp. Rodzaj wyzwania Polska -% Region -% Świat -%

1. Rentowność / marże 57 42 63

2. Warunki rynkowe 50 37 49

3. Regulacje rządowe / ustawy / wydatki publiczne 43 30 33

4. Konkurencja 43 30 32

5. Terminowość płatności dokonywanych przez klientów 43 26 28

6. Zdolność przyciągania ludzi o dużych umiejętnościach i talentach 57 60 58

7. Konkurencja cenowa 57 55 62

8. Ciągła konieczność bycia innowacyjnym, aby nie wypaść z rynku 53 46 64

9. Planowanie sukcesji w firmie 50 52 56

10.
Zdolność utrzymywania kluczowych pracowników oraz nowe 

technologie
47 50 56

Tabela 3. Najważniejsze wyzwania, jakie będą miały wpływ na przedsiębiorstwa rodzinne w najbliższych 12 miesiącach

Źródło: Badanie firm rodzinnych w 2015 roku
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Jest jeszcze jeden aspekt, uważany za najtrudniejszy i na razie bardzo rzadko rozważany 
w polskich firmach rodzinnych, a mianowicie profesjonalizacja rodziny oraz instrumentów, 
które wyznaczają zasady rozwiązywania ewentualnych konfliktów czy kryzysów zarówno 
w przedsiębiorstwie, jak i w rodzinie. Jest to zagadnienie wpływające na relacje między 
rodziną a firmą rodzinną. I tu niezbędne są narzędzia, które zabezpieczają interesy rodziny 
oraz długoterminowe interesy firmy. Należą do nich takie instrumenty jak: porozumienia 
wspólników, rady rodzinne czy konstytucje rodzinne36.

Profesjonalizacja firmy rodzinnej jest dużym wyzwaniem, szczególnie dla „młodych” firm 
rodzinnych na rynku polskim. W ich działaniu ogniskuje się wiele wątków naraz. Wśród nich 
można zdefiniować między innymi następujące:

• krótki okres funkcjonowania, a co za tym idzie, brak doświadczenia w akomodacji współ-
czesnego know-how wypracowanego przez zagraniczne firmy rodzinny,

• turbulencje w otoczeniu firm rodzinnych, między innymi na skutek procesu globalizacji,

• brak doświadczenia w wypracowywaniu konstytucji rodziny właścicieli firmy oraz ładu 
korporacyjnego firmy,

• przygotowanie i przeprowadzenie skutecznej sukcesji,

• niski poziom akomodacji współczesnych rozwiązań biznesowych oraz wykorzystania 
wirtualnej przestrzeni dla prowadzenia biznesu rodzinnego, w tym przez członków 
rodziny właścicieli firmy.

Profesjonalizacja działania firmy rodzinnej prowadzi z jednej strony w kierunku np. uzyski-
wania lepszych wyników finansowych, lecz z drugiej może skutkować powolnym zatraca-
niem specyficznego charakteru firmy, wynikającym np. ze zdefiniowanych i realizowanych 
przez rodzinę właścicieli firmy wartości. Firmy rodzinne mogą w krótkim czasie na rynku 
polskim spełniać bardzo ważną funkcję stabilizatora gospodarki. Wynika to zarówno z ich 
liczby w strukturze wszystkich firm na rynku polskim, jak i z tego, że jako swój podstawowy 
cel funkcjonowania stawiają sobie długookresowość działania (na pokolenia).

1.3. Funkcjonowanie firm rodzinnych na rynkach krajów Unii Europejskiej

Funkcjonowanie firm rodzinnych na rynkach poszczególnych krajów Unii Europejskiej jest 
zróżnicowane i skorelowane z:

• warunkami społeczno-gospodarczo-ustrojowymi oraz kulturowymi, w tym np. uwa-
runkowaniami religijnymi, 

• uwarunkowaniami historycznymi.

Zasadnicza różnica w funkcjonowaniu firm rodzinnych w krajach Unii Europejskiej wyni-
ka z różnych dróg dochodzenia do wspólnoty. Kraje tzw. „starej” Unii wypracowywały 
pewne rozwiązania na przestrzeni wielu dziesiątek lat, kiedy powojenna gospodarka, nie-
przystosowana do funkcjonowania w czasie pokoju, miała olbrzymie kłopoty, szczegól-

36  Badanie Firm Rodzinnych 2015…
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nie z przemysłem ciężkim, czyli górnictwem i hutnictwem. Wcześniej, w okresie drugiej 
wojny światowej, sektory te odgrywały najistotniejszą rolę. Zakończenie wojny spowo-
dowało zmniejszenie znaczenia tych gałęzi oraz konieczność przeprowadzenia szybkich 
zmian w tych sektorach. Wywołało to duże turbulencje na poszczególnych rynkach krajów 
Europy Zachodniej, szczególnie w obszarze społeczno-ekonomicznym. To wtedy państwa 
Europy Zachodniej rozpoczęły w Rzymie rozmowy o wspólnej polityce społeczno-gospo-
darczej, na początku w obrębie właśnie przemysłu ciężkiego. Kwestia ta dotyczyło także 
w dużej mierze rodzin będących właścicielami przedsiębiorstw, firm rodzinnych tego 
sektora. Widać z tego, że Europa (jej społeczeństwo), przygotowywała się do wspólnoto-
wych (grupowych) rozwiązań na przestrzeni ok. 50-ciu lat. I rzeczywiście, restruktury-
zacja przemysłu węglowego, czy to we Francji, czy w Niemczech, odbywała się w takim 
mniej więcej okresie. Nieco odmiennym torem przebiegała restrukturyzacja w Wielkiej 
Brytanii, ale wynikało to przede wszystkim z tego, że gospodarcza terapia szokowa, która 
została zastosowana w latach siedemdziesiątych, wynikała z głębokiego kryzysu. Innym, 
bardzo ważnym aspektem dla funkcjonowania firm rodzinnych w państwach Zachodniej 
Europy był plan Marshalla opracowany i wdrożony zaraz po II wojnie światowej przez USA 
w Europie. Plan oprócz aspektu finansowego obejmował nowoczesne know-how w wielu 
obszarach, i to nie tylko w obszarach techniczno-technologicznych, ale także w innych, 
np. księgowo-finansowych. Wszystkie te czynniki bardzo pozytywnie oddziaływały na 
przedsiębiorstwa w Europie Zachodniej, w tym na firmy rodzinne. Wdrażane rozwiązania 
uwzględniały jeszcze jeden, zdaniem autora bardzo ważny aspekt, a mianowicie dawały 
społeczeństwu czas na akomodację proponowanych rozwiązań. W wielu przypadkach 
pozwoliło to firmom rodzinnym na przetrwanie, stabilizację i rozwój po dramatycznym 
okresie II wojny światowej.

Zgoła odmienną drogą kroczyły firmy rodzinne na terenie państw Europy Środkowo-Wschod-
niej, gdzie po II wojnie jedna dyktatura została zastąpiona przez drugą. Skutki, w kontekście 
funkcjonowania firm rodzinnych w tym okresie, zostały przedstawione w rozdziale mówią-
cym o działaniu firm rodzinnych w Polsce. Stan ten w Polsce trwał w zasadzie do roku 1989, 
kiedy to nastąpiła rewolucyjna zmiana zasad społecznych, politycznych i gospodarczych. 
W tym okresie funkcjonowania gospodarki polskiej to firmy rodzinne były ostoją prawidło-
wych relacji gospodarczych, w tym tych konsolidujących rodziny właścicieli firm.

Badania firm rodzinnych w Europie pokazują, że mają one duży udział w strukturze wszyst-
kich firm. Przedstawia się to następująco:

Kraj Udział firm rodzinnych [%]

Holandia 69

Austria 80

Belgia 70

Finlandia 86

Francja 75

Niemcy 95

Włochy 93

Hiszpania 85

Wielka Brytania 69

Tabela 4. Firmy rodzinne w wybranych krajach europejskich

Źródło: I. Koładkiewicz, System nadzoru …, s. 16
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Tabela została opracowana przez I. Koładkiewicz na podstawie danych R. Flörena, L.M. Uhla-
nera oraz M.M. Berenta-Brauna z roku 2010, więc są to dane aktualne. Wyraźnie tu widać, 
jakie znaczenie mają firmy rodzinne w krajach Unii Europejskiej. Wielkość 95% firm rodzin-
nych w strukturze wszystkich firm w Niemczech pozwala na stwierdzenie, że gospodar-
ka Niemiec jest oparta na firmach rodzinnych, a co za tym idzie, na rodzinach. Podobnie 
sytuacja wygląda we Włoszech i Hiszpanii. Pozostałe zaprezentowane kraje znacząco nie 
odstają od wyniku struktury udziału firm rodzinnych w Niemczech i Włoszech. Państwem, 
którego wynik 69% udziału firm rodzinnych w strukturze wszystkich firm na rynku jako 
nieco niższym, jest Wielka Brytania. Wydaje się, że wynika to głównie z uwarunkowań kul-
turowych (anglosaskich), np. w podejściu do przedsiębiorczości skorelowanej z rodzinno-
ścią. Znaczenie firm rodzinnych w gospodarczym rozwoju Europy zostało też dostrzeżone 
przez Komisje Europejską. Na jej zlecenie opracowano raport pt. Overview of Family Busi-
ness Relevant Issues: Research, Networks, Policy Measures and Existing Studies, w którym 
m.in. podjęto próbę zbudowania jednej, spójnej definicji przedsiębiorstwa rodzinnego37. Jej 
wykorzystanie przez kraje członkowskie w tworzeniu ilościowych charakterystyk sektora 
firm rodzinnych stworzyłoby z kolei możliwość porównywania tych danych na poziomie 
Europy, co w efekcie dałoby podstawę do lepszego poznania tego sektora, a także wzajem-
nego wykorzystania doświadczeń38.

Interesujące, w kontekście działania firm rodzinnych na rynku europejskim, uwagi zawarła 
w swojej pracy I. Koładkiewcz, która stwierdziła, że analizując firmy rodzinne należy pamię-
tać, że nie tworzą one homogenicznej grupy podmiotów gospodarczych. Ich zróżnicowanie 
przejawia się w wielu wymiarach, takich jak: sektor działania, forma prawna, wiek czy zarzą-
dzające firmą pokolenie rodziny. Za najprostsze kryterium różnicujące firmy można uznać ich 
wielkość wyrażoną poziomem zatrudnienia. Trend, jaki można zaobserwować na podstawie 
statystyk wykorzystujących to kryterium, pokazuje m.in., że udział firm rodzinnych w danej 
grupie przedsiębiorstw maleje wraz ze wzrostem ich rozmiarów. Na przykład w Wielkiej Bry-
tanii, według statystyk ASBS, ok. 70% mikro firm (zatrudniających od 1 do 9 pracowników) jest 
firmami rodzinnymi; w przypadku małych przedsiębiorstw (od 10 do 49 zatrudnionych pra-
cowników) stanowią one 62%. Wśród średnich przedsiębiorstw (od 50 do 249 zatrudnionych) 
już tylko 51% podmiotów należy do grupy firm rodzinnych39. W grupie 100 największych firm 
w Wielkiej Brytanii ich odsetek jest jeszcze niższy i kształtuje się na poziomie 8%.

Z kolei w państwach Europy kontynentalnej udział przedsiębiorstw rodzinnych wśród 100 
największych podmiotów był zdecydowanie wyższy. Na przykład we Francji w 37 ze 100 
największych firm rodzina była największym akcjonariuszem, w Niemczech w 36 tego typu 
podmiotach, a we Włoszech w 30 przypadkach40.

Zdaniem autora dysertacji, na taki kierunek rozwoju firm rodzinnych zdecydowanie ma 
wpływ profesjonalizacja ich działania, w tym przede wszystkim odpowiedź na procesy glo-
balizacyjne, w których szczególną rolę odgrywa dynamiczny rozwój technologii teleinforma-
tycznych i powstanie wirtualnej przestrzeni gospodarczej. W tym kontekście firmy rodzinne 
działają w pętli sprzężenia zwrotnego procesów gospodarczych, społecznych i kulturowych. 

37  Final Report of the Expert Group, Overview of Family Business Relevant Issues: Research, Networks, Policy Measures and Existing Studies, European Com-
mission Directorate-General for Enterprise and Industry 2009. 
38  I. Koładkiewicz, System nadzoru …, s. 26. 
39  Tamże. 
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Badacze funkcjonowania firm rodzinnych na gruncie europejskim wskazują, że przetrwanie 
firm rodzinnych nie zależy jedynie od tego, co się dzieje w firmie; decyduje też o tym to, co 
zachodzi na poziomie jej właścicieli, czyli rodziny. W przypadku przedsiębiorstwa rodzinnego 
oba te systemy przenikają się i nie zawsze jest możliwe, aby „sprzeczki rodzinne pozostały 
w domu, a tarcia na tle zawodowym w firmie”41.

Do powyższego stwierdzenia należy dodać jeszcze jeden bardzo ważny element, charak-
terystyczny dla działania firm rodzinnych w poszczególnych krajach Europy, a związany z:

• dynamicznymi zmianami w pojmowaniu funkcjonowania rodziny i w konsekwencji postrze-
gania środowiska rodziny jako środowiska biznesowego,

• wielokulturowością społeczeństw poszczególnych państw, a co za tym idzie rodzin 
będących właścicielami firm rodzinnych. Na przykład w takich krajach jak: Francja, 
Niemcy, Belgia czy Holandia aspekt kulturowy nabiera dużego znaczenia i to w szero-
kim kontekście np. wyznawanych wartości, religii i innych, co ma przełożenie na rodziny 
właścicieli firm rodzinnych. W krajach tych nastąpiła już w chwili obecnej duża zmiana 
w pojmowaniu rodziny i pełnieniu ról przez poszczególnych jej członków. W Niemczech 
powszechnym zjawiskiem jest życie seniorów w domach spokojnej starości, co zrywa 
lub mocno osłabia więzi międzypokoleniowe w rodzinach, a także rzutuje na funkcjo-
nowanie firm rodzinnych, np. w kontekście przygotowania i przeprowadzenia skutecz-
nej sukcesji. Innym społecznym zjawiskiem, obserwowanym w wybranych krajach, jest 
problem małżeństw jednopłciowych,

• dynamiką zmian, jakie zachodzą w danym kraju, regionie i świecie, przyspieszoną jesz-
cze poprzez nowe środowisko - środowisko wirtualne, które oddziałuje zarówno na 
poszczególnych członków rodziny, rodzinę jako całość i wreszcie na nestorów firmy 
rodzinnej. Można tutaj mówić zarówno o oddziaływaniu pozytywnym (np. natychmia-
stowej komunikacji pomiędzy członkami rodziny), ale też o oddziaływaniu negatywnym, 
np. ilości niezbędnych informacji, jakie członkowie rodziny jako nestorzy firmy muszą 
przyjąć i przetworzyć, zastąpienie relacji bezpośrednich relacjami pośrednimi z wyko-
rzystaniem Internetu i technologii teleinformatycznych.

Q. Fleming zwraca uwagę jeszcze na jeden aspekt funkcjonowania firmy rodzinnej, a miano-
wicie na to, że podobnie jak przedsiębiorstwo rodzinne przechodzi przez różne fazy rozwo-
ju, tak i rodzina właścicieli przechodzi przez różne fazy życia uwarunkowane biologicznym 
cyklem życia człowieka, takie jak starzenie się jej nestorów–założycieli oraz wchodzenie 
w dorosłość ich dzieci (zarówno biologicznych jak i przysposobionych), łącząc te procesy 
z firma rodzinną. Wyróżnia się dwie główne fazy rozwoju systemu rodzinnego: wychowanie 
i dziedziczenie42. Tutaj szczególnie ważnym jest łagodne przejście z jednej fazy do drugiej. 
Istnieją wypracowane, szczególnie w Szwajcarii, koncepcje (np. prawne, organizacyjne, 
społeczno-kulturowe) realizacji tak przedstawionych zagadnień funkcjonowania rodziny 
będącej właścicielem firmy. 

40  M. O’Sullivan, A. Koutsoukis, The life – Cycle of UK Family Business, Report Credit Suisse, London 2008, s.2. 
41 Q. Fleming, Tajniki przetrwania firmy rodzinnej…, s. 46. 
42 Tamże, s. 36. 
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Biorąc pod uwagę funkcjonowanie firm rodzinnych scharakteryzowanych wyżej oraz 
uwzględniając ich specyfikę, Komisja Europejska oraz Mandl zdefiniowali typowe sfery kon-
fliktów europejskich firm rodzinnych, które przedstawiają się następująco:

• potrzeba wypracowania równowagi oraz warunków współdziałania między firmą 
a rodziną właścicieli,

• profesjonalizacja zarządzania firmą rodzinną: wybór menedżerów – członków rodziny 
bądź osób z zewnątrz, pozyskanie i utrzymanie wysoko wykwalifikowanych pracowni-
ków, szczególnie kadry zarządzającej (syndrom wyższych kompetencji niż kompetencje 
kogokolwiek z członków rodziny, nestorów firmy – przyp. aut.),

• polityka zatrudniania i wynagradzania członków rodziny – członków kadry zarządzają-
cej i pracowników – kompetencje vs więzi krwi,

• przekazanie biznesu czyli sukcesja – brak świadomości wagi wczesnego planowania 
transferu biznesu, w tym wybór scenariusza (firma zostaje w rodzinie czy zostanie sprze-
dana), wybór sukcesora, niechęć odchodzącego pokolenia do oddania władzy,

• podział zysków – dywidenda czy reinwestycja w firmę – członkowie rodziny zaangażo-
wani w zarzadzanie nią vs niepracujący w niej członkowie rodziny,

• jednostronne, bez konsultacji z resztą rodziny, podejmowanie decyzji przez członków 
rodziny zatrudnionych w firmie43,

• brak zdefiniowania i przestrzegania systemu nadzoru w firmie rodzinnej (ang. family 
business governance), obejmującego dwa obszary: zarządzania firmą (ang. family gover-
nance) oraz nadzoru (kontroli) korporacyjnego (ang. corporate governance) (przyp. aut.).

Przedstawiona lista na pewno nie wyczerpuje wszystkich aspektów i na pewno można zde-
finiować jeszcze inne, w poszczególnych przypadkach firm rodzinnych funkcjonujących 
w wybranych krajach Europy, np. uwarunkowane kulturowo czy geograficznie – południe 
bądź północ Europy.

W tej części pracy należy jeszcze omówić trzy rynki, w których w zasadzie na podstawie kweren-
dy piśmiennictwa krajowego i zagranicznego nie została zdiagnozowana sytuacja firm rodzin-
nych. Chodzi o takie kraje jak Rosja, Ukraina i Białoruś. Wszystkie one, jako posowieckie repu-
bliki, podążają nieco odmiennymi drogami funkcjonowania i rozwoju. W przypadku Rosji wiele, 
szczególnie publicystycznych opracowań, dotyczy tzw. prywatyzacji posowieckiego majątku 
(szczególnie w obszarze surowcowo-energetycznym) i powstania grupy tzw. oligarchów, jako 
przedstawicieli rodzin właścicieli tych firm. W chwili obecnej obserwujemy kierunek zmierzają-
cy do profesjonalizacji działania firm rodzinnych będących w posiadaniu oligarchów i ich rodzin 
i dostosowywaniu ich działania do standardów, koncepcji i rozwiązań definiowanych i wdrożonych 
na rynkach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Tendencja ta nasiliła się w momencie 
wejścia kapitału zagranicznego na rynek rosyjski. W wielu przypadkach warunkiem wejścia na 
rynek rosyjski było (miedzy innymi w ramach ograniczenia ryzyka) zastosowanie procedur kor-
poracyjnych inwestora, w tym np. rachunkowości opartej na standardach międzynarodowych.

43 I. Koładkiewicz, System nadzoru….
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Odrębnym obszarem tematycznym na rynku rosyjskim jest obszar związany z istnieniem 
i tworzeniem firm rodzinnych typu mikro, małych i średnich. Rosyjskie publikacje z obsza-
ru ekonomii i politologii wskazują i podkreślają ważność tego aspektu. Wybrani badacze 
i praktycy biznesu proponują rozwiązania sprowadzające się do tego, aby w strukturze 
przedsiębiorstw działających w Rosji znalazły się w odpowiedniej ilości również przed-
siębiorstwa rodzinne, w tym szczególnie przedsiębiorstwa mikro i małe. 

Rosja przed rewolucją bolszewicką posiadała szczególnie rozwinięte rzemiosło, wzorowane 
na rozwiązaniach niemieckich i działające jako firmy rodzinne. W chwili obecnej uniwer-
sytety, jak np. Państwowy Wszechrosyjski Uniwersytet Humanistyczny, bardzo aktyw-
nie podejmują tę tematykę. Takie tendencje w Rosji stwarzają nowe wyzwania przed 
firmami rodzinnymi Europy (także Polski), odnośnie nowych wspólnych projektów. Na 
pewno hamulcem rozwoju tego typu firm rodzinnych w Rosji jest:

• uzależnienie polityczne, jego wpływ na kręgi biznesowe i rynkowe,

• możliwości akomodacji współczesnych rozwiązań biznesowych przez społeczeństwo 
po 70-letnim okresie twardego komunizmu,

• korupcja.

W przypadku Białorusi działalność firm rodzinnych stanowi margines w strukturze przedsię-
biorstw. Wynika to przede wszystkim z faktu niewielkiego zmodyfikowania zasad funkcjo-
nowania gospodarki postsowieckiej oraz bardzo ambiwalentnego stosunku władzy, w tym 
przypadku reprezentowanej przez prezydenta kraju, do własności prywatnej. W zasadzie 
nie istnie piśmiennictwo z obszaru działania firm rodzinnych na terenie Białorusi.

Przypadek Ukrainy jest jeszcze inny, z jednej strony występują tam silne tendencje pro-
europejskie, z drugiej, bardzo silne - nacjonalistyczne, wreszcie z trzeciej - pozostało-
ści postsowieckiej republiki. Wpływy postsowieckie daje się zauważyć w podejściu do 
istniejącego w całym kraju ogromnego problemu korupcji, a w tym sposobów i metod 
walki z nią. Dużym problem jest także akomodacja współczesnych rozwiązań bizneso-
wych przez społeczeństwo. Wydaje się jednak, że programy zdefiniowane przez Unię 
Europejską oraz współpracę przede wszystkim z Polską – firmami, w tym firmami rodzin-
nymi, może skutkować dobrymi rozwiązaniami dla przyszłości Ukrainy. Także i w tym 
przypadku kwerenda piśmiennictwa pokazała brak publikacji nt. firm rodzinnych dzia-
łających na rynku Ukrainy.

1.4.  Funkcjonowanie firm rodzinnych na rynkach pozaeuropejskich

W tym rozdziale zostaną przedstawione krótkie charakterystyki funkcjonowania firm rodzin-
nych na wybranych rynkach pozaeuropejskich. Wybrane rynki pozaeuropejskie, w kon-
tekście działania firm rodzinnych, radykalnie różnią się między sobą, a wpływ na to mają 
między innymi:

• aktualne i historyczne uwarunkowania 
polityczne,

• uwarunkowania kulturowe,

• uwarunkowania geograficzne.
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Już samo definiowanie firm rodzinnych na wybranych rynkach pozaeuropejskich jest mało 
ustrukturalizowane i zdeterminowane pojęciem rodziny w danym społeczeństwie. Rodzina 
w danym społeczeństwie bywa definiowana w węższym lub szerszym zakresie, np. jako sieć 
relacji pokrewieństwa, która nakłada na swoich członków zobowiązania i przyznaje pewne 
prawa. W wybranych przypadkach i państwach, szeroko rozumiana rodzina przeplata się z:

• dobrze wyodrębnioną grupą (wspólnotą) lokalną, np. grupą społeczną przestrzegającą 
zasad ekologicznego funkcjonowania zarówno członków rodziny, jak i firmy rodzinnej, 
zgodnego z naturą, opartego na odpowiedzialności społecznej w kontekście np. bez-
pieczeństwa zatrudnionych pracowników, zarówno będących członkami rodziny jak 
i tych spoza niej, dla której priorytetowe są kategorie inne niż zysk, np. dobro pracow-
nika (według koncepcji Platona) czy grup emigranckich, 

• grupą etniczną, doskonałym przykładem jest funkcjonowanie w skali globalnej np. dia-
spory żydowskiej czy chińskiej,

• grupą religijną (wspólnotą wyznawców), np. amisze, scjentolodzy.

Rozpatrując grupy emigranckie należy zauważyć, że zakładane przez nich firmy rodzinne 
przekształcają się w firmy etniczne. Rodzinne firmy etniczne można zaobserwować zarów-
no na rynkach europejskich (Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Włochy, przede wszystkim 
z grupami etnicznymi diaspory muzułmańskiej czy żydowskiej), jak i na rynkach poza-
europejskich, np. Kanada, Australia, USA (diaspora chińska), Argentyna, Brazylia Ameryka 
Południowo-Środkowa – diaspora portugalska, hiszpańska, włoska, niemiecka. Kwerenda 
piśmiennictwa wskazuje, że właśnie więzi etniczne na terenie kraju, do którego emigran-
ci przybyli, nabierają szczególnej siły i są w wielu przypadkach podstawą funkcjonowania 
firmy rodzinnej.

Rodzina, wspólnota lokalna, wspólnota religijna (grupa wyznawców), grupa etniczna mogą 
być źródłem finansów, pracowników, lokalnych klientów lub innych zasobów44. Wiele z firm 
rodzinnych zbudowanych w oparciu o przedstawione wyżej zasady buduje swoją pozycję 
poprzez, np.: 

• import surowców, 

• eksport innowacyjnych produktów, 

• znajomość specyfiki potrzeb klienta na rynku kraju pochodzenia imigranta, 

• dostęp do nisko opłacanych pracowników z kraju pochodzenia imigranta, 

• outsourcing w wybranych obszarach, funkcjach i procesach, do kraju pochodzenia imigranta,

• kreowanie innowacyjnych zachowań (wypracowanie nowych koncepcji) przez pra-
cowników w firmach kraju pochodzenia imigranta, poprzez dostarczenie technologii, 
know-how, np. firmy chińskie czy południowokoreańskie,

44 A. Basu, E. Altinay, Family and Work in Minority Ethnic Business, The Policy Press, Bristol 2003, s. 67.
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• rozwijanie sieci relacji rodzinnych na rynku kraju pochodzenia i kraju emigracji,

• inne. 

Procesy te bardzo dynamizują proces globalizacji, w tym gospodarczą przestrzeń wirtual-
ną, opartą na współczesnych technologiach teleinformatycznych. 

Działanie firm rodzinnych w krajach pozaeuropejskich jest związane bezpośrednio ze spo-
sobem rozwoju społeczno-ustrojowo-gospodarczego poszczególnych gospodarek oraz ich 
aktualnego stanu i kierunków rozwoju. Zupełnie odmienne jest dochodzenie do definiowania 
działania firm rodzinnych np. w USA, Chinach czy krajach muzułmańskich. Ewenementem 
w skali światowej są Chiny, gdzie ustrój komunistyczny determinuje rozwój gospodarczy, 
który jest planowany i zatwierdzany przez Biuro Polityczne Komunistycznej Partii Chin, 
a nestorzy firm – w tym firm rodzinnych o wielomiliardowej wartości rynkowej, są człon-
kami partii komunistycznej, z definicji odrzucającej własność prywatną.

Wiele gospodarek w krajach pozaeuropejskich to gospodarki rozwijające się, o średnim 
i niskim poziomie dochodów, np. kraje Ameryki Południowej i Środkowej, Bliskiego Wschodu 
(pomimo dostępu do złóż ropy naftowej), Azji Południowo-Wschodniej czy Afryki. W tych 
państwach można zauważyć wyższe tempo rozwoju, wynikające przede wszystkim z niskie-
go poziomu dochodu wyjściowego. Zupełnie odmienne są kraje wysoko rozwinięte, np. 
USA, Australia czy Kanada, gdzie poziom wyjściowy dochodu jest bardzo wysoki. Powyż-
szy aspekt ma odzwierciedlenie w dynamice i liczbie nowopowstających firm rodzinnych. 
Zdecydowanie większą dynamikę powstawania firm rodzinnych obserwujemy na rynkach 
rozwijających się. W krajach rozwiniętych firmy rodzinne w przeważającej części zajmują 
się profesjonalizacją swojego działania, a w tym:

• optymalizowaniem struktury właścicielskiej,

• tworzeniem i wdrażaniem konstytucji rodziny będącej właścicielem firmy rodzinnej,

• przygotowaniem i wdrażaniem sukcesji w firmie rodzinnej,

• wypracowaniem innowacyjnych kompetencji pracowników będących członkami rodzi-
ny właścicieli firmy rodzinnej oraz pracowników spoza rodziny,

• definiowaniem i aplikacją współczesnych koncepcji, metod i technik zarządzania do firm 
rodzinnych (pozyskiwanych także od innych rodzajów przedsiębiorstw),

• definiowaniem i aplikacją wspólnych z instytucjami rynków finansowych produktów 
i koncepcji finansowania zarówno poszczególnych projektów, jak i całej firmy rodzinnej,

• definiowaniem obszarów, funkcji i procesów mających miejsce w firmie rodzinnej i ich 
wdrożeniem poprzez wykorzystanie wirtualnej przestrzeni gospodarczej,

• identyfikowaniem oraz aplikacją uwarunkowań społeczno-kulturowych 
w działaniu firmy rodzinnej,

• identyfikowaniem i wdrażaniem nowych obszarowo działalności, np. e-commerce, 
zarządzania markami innych firm, zarządzania wartością firm zewnętrznych, prowa-
dzenia projektów BPO (Business Process Outsourcing), wdrażania offshoringu i innych.
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Na potwierdzenie przedstawionych faktów, odnoszących się do krajów rozwijających się, moż-
na przytoczyć następujące dane: w państwach rozwijających się funkcjonuje ponad 400 mln 
nowych i stosunkowo młodych firm, przy czym połowa tych firm zlokalizowanych jest w Chinach 
i Indiach. W krajach tych przedsiębiorcy i samozatrudnieni stanowią dominującą część aktyw-
nych gospodarczo osób, a większość firm to firmy rodzinne działające zgodnie z kulturowymi 
wzorcami funkcjonowania rodzin cechujących te państwa45.

Spośród tej wielkiej liczby nowych przedsiębiorstw tylko mniej niż 1% to firmy rosnące, które 
rozwijają się i przyczyniają się do poprawy produktywności gospodarczej, wzrostu zatrudnienia 
i wzrostu gospodarczego46. Zdecydowana większość przedsiębiorstw pojawiających się w pań-
stwach rozwijających się to przedsiębiorstwa zorientowane na „przeżycie” – cechuje je wysoki 
współczynnik „wymieralności”. Nie powinno zatem dziwić, że większość firm rodzinnych nie prze-
żywa drugiego bądź w najlepszym razie trzeciego pokolenia47. W skali globalnej 1% rozwijających 
się firm to ok. 4 mln przedsiębiorstw, spośród których wyłaniają się nowe korporacje międzyna-
rodowe, które stają się widoczne w gospodarcze światowej. Usytuowanie tych firm w systemie 
gospodarczym jest czynnikiem decydującym o dynamice lokalnego kapitalizmu. Obserwacja 
rozwoju dojrzałych gospodarek kapitalistycznych może pozwolić na uchwycenie podstawowych 
czynników determinujących dynamikę gospodarczą współczesnych państw rozwijających się48.

Godna zauważenia jest kwestia wynikająca z podstawowej przesłanki funkcjonowania firmy 
rodzinnej, a mianowicie czasookresu jej funkcjonowania, planowanego na pokolenia. Powyższe, 
na lokalnym rynku, przekłada się na wzrost stabilizacji rozwoju, szczególnie w krajach rozwijają-
cych się. Dzieje się tak między innymi z tego powodu, że kraje rozwijające się podlegają bardziej 
wpływom globalnej gospodarki i zjawisk z nią związanych, w wielu przypadkach wywołujących 
u nich duże turbulencje. Obecnie na świecie obserwuje się tendencję zmniejszania się roli własno-
ści rodzinnej, a zwiększania roli właścicieli rozproszonych. W przypadku Stanów Zjednoczonych 
przejście od kontroli przez rodziny do kontroli rozproszonych właścicieli instytucjonalnych odbyło 
się za pośrednictwem rozproszonych właścicieli indywidualnych. Wśród  przyczyn takiej sytuacji 
można wymienić między innymi: dużą geograficzną i społeczną mobilność, która osłabia więzi 
rodzinne i geograficzne, co sprzyja depersonalizacji własnościowej przedsiębiorstw rodzinnych49.

Przykład amerykański jest bardzo interesujący z punktu widzenia możliwych kierunków rozwoju 
firm rodzinnych w krajach rozwijających się na wszystkich kontynentach, a także w Polsce. Stany 
Zjednoczone po wojnie secesyjnej nie były już „targane” kolejnymi wojnami na swoim teryto-
rium, natomiast w wielu aspektach czerpały, szczególnie gospodarczo, z wojen na innych konty-
nentach, w tym szczególnie na kontynencie europejskim i azjatyckim, zarówno w czasie drugiej 
wojny światowej jak i po jej zakończeniu, np. plan Marshalla dla Europy zachodniej czy inwestycje 
w Japonii w okresie wojny koreańskiej. Przemiany w gospodarce amerykańskiej interesująco opi-
suje w swoim opracowaniu A. Surdej: rozproszenie udziałów we własności miało z jednej strony 
sprzyjać profesjonalizacji zarządzania, z drugiej zaś przeciwdziałać koncentracji bogactwa50. Na 
początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych wzrost przedsiębiorstwa rodzinnego próbowano 
wiązać z interesami społeczności lokalnej. Przykładowo, historycy gospodarczy - Franks, May-
er oraz Rossi, odkryli, że niektóre firmy były sprzedawane wyłącznie mieszkańcom obszarów 
sąsiadujących z siedzibami firm. Stwierdzili oni, ze około 1910 roku w Stanach Zjednoczonych ok. 

46  S.A. Shane, Technology Strategy for Managers and Entrepreneurs, Engleweed Cliffs, NJ: Prentice Hall 2008. 
47  A. Surdej, Firmy rodzinne…, s. 263. 
48  Tamże, s. 259.  |  49  Tamże, s. 265. 
50  Tamże.  

www.sulislaw.pl32



56% udziałowców mieszkało w promieniu 6 mil od siedziby firmy i argumentowali, że zaufanie 
zbudowane dzięki bliskości i reputacji rekompensowało brak rozwiązań instytucjonalnych, które 
zapewniają zaufanie transakcyjne51. Jednakże, nawet gdy znaczna część udziałów sprzedawana 
była lokalnym inwestorom, to udziały kontrolne zostawały w rękach rodziny, a fakt ten tworzył 
dla drobnych inwestorów gwarancje rzetelnego prowadzenia interesów i dbałości o dobro fir-
my. Taki rozkład udziałów wydaje się typowy dla wielu państw i kontekstów instytucjonalnych.

Współcześnie większość amerykańskich korporacji jest własnością wielu drobnych udziałowców, 
z których żaden nie posiada pakietu kontrolnego, jednakże w innych państwach większość dużych 
firm posiada identyfikowalnych fizycznych właścicieli, którzy je kontrolują52. Są to najczęściej bardzo 
bogate rodziny, których struktury własności mają zazwyczaj formę piramidy, a wynika to z chęci 
utrzymania kontroli nad firmami notowanymi na giełdzie. Każda firma działająca w schemacie 
piramidy kontroli kontroluje inne firmy, a relacje te mogą się rozciągać na N poziomów kontroli 
(teoretycznie nawet na nieskończoną ich ilość). Jak pokazuje analiza L. Bebchuka, kontrola firmy 
poprzez piramidalną strukturę zależności jest możliwa nawet przy stosunkowo niewielkim zaan-
gażowaniu finansowym53. Jest to szczególnie przydatne w przypadku agencji, gdyż mogą tutaj 
pojawić się nieprawidłowości wynikające z niewielkiej własnej odpowiedzialności finansowej za 
losy nawet rozległych imperiów biznesowych54.

Bardzo interesująco charakteryzuje problem kierunków rozwoju firm rodzinnych w poszczegól-
nych krajach w kontekście kontroli własności tabela cytowana przez A. Surdeja:

Tabela 5. Struktura własnościowa dużych firm rodzinnych 

Firmy kontrolowane przez rodziny (KPR) oraz firmy o rozproszonych udziałach (RU) wśród największych firm wybranych krajach (w %). 

Źródło: R. Morck, A History of Corporate Governance around the World. Family Business Groups to Professional Managers, 

National Bureau of Economic Research, The University of Chicago Press Books 2005

Państwo

Próg kontroli 10% Próg kontroli 10% Próg kontroli 20% Próg kontroli 20%

RU - firmy o rozpro-

szonych udziałach

KPR - firmy kon-

trolowane przez 

rodziny

RU - firmy o rozpro-

szonych udziałach

KPR - firmy kon-

trolowane przez 

rodziny

Argentyna 0 65 0 65

Australia 55 10 65 5

Belgia 0 50 5 50

Francja 9 70 18 64

Grecja 5 65 10 50

Hong Kong 10 70 10 70

Indonezja 0,6 69 5 72

Korea Południowa 40 35 55 20

Meksyk 0 100 0 100

Wielka Brytania 27 34 69 20

Włochy 8 65 16 60

USA 39 23 70 6

51  J. Franks, C. Mayer, S. Rossi, Ownership: Evolution and regulation, Review of Financial Studies 2008, s. 81. 
52  R. La Porta, F. Lopez –de-Silanes, A. Shleifer, Corporate ownership around the Word, Journal of Finanse 1999, 54 (2), s. 49. 
53  L. Bebchuk, Using options to divide value in corporate bankruptcy, European Economic Review 44 (4-6) 2000, s. 118. 
54  A. Surdej, Firmy rodzinne…, s. 269. 
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Wyniki badań przedstawione w tabeli charakteryzują wybrane państwa pod kątem działa-
nia firm rodzinnych i specyfiki rynku. W państwach takich jak: Wielka Brytania, Korea Połu-
dniowa czy Australia, wyznacznikiem jest nie tyle próg kontroli, ale specyfika pojmowania 
rodziny i jej funkcjonowania w społeczeństwie. A to z kolei skorelowane jest z kierunkami 
rozwoju firm rodzinnych w aspekcie ich struktury własnościowej. Właśnie w tych krajach 
obserwuje się wzrost liczby firm rodzinnych o rozproszonych udziałach. 

Rozwój firm rodzinnych wymaga przede wszystkim zastosowania współczesnych koncepcji, 
metod i technik zarządzania, ale wymaga także stworzenia (przy uwzględnieniu istnieją-
cych w otoczeniu firmy uwarunkowań, np. prawnych) rozwiązań umożliwiających rodzi-
nie właścicieli firmy rodzinnej utrzymanie kontroli nad coraz większa firmą. Definiowane 
i wdrażane są w działania firm rodzinnych nowoczesne instrumenty prawne, w tym np.:

• redefinicja właścicielska członków rodziny (całej rodziny) właścicieli firmy rodzinnej 
w postaci „złotej akcji”,

• redefiniowanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań kontroli nad firmami rodzinnymi, 
poprzez tworzenie przez rodzinę właścicieli firmy powiązań „krzyżowych”, według róż-
nych kryteriów istotnych z punktu widzenia działania firmy rodzinnej oraz zabezpieczenie 
zarówno poszczególnych członków rodziny, jak i rodziny jako całości, w tym np. uwzględ-
niając kryteria ekonomiczno-finansowe, społeczne, wizerunkowe, jakościowe i inne,  

• definiowanie i koordynowanie działalności, np. inwestycyjnej przez firmy rodzinne lub 
powiązane grupy biznesowe dla stworzenia „rodzinnych łańcuchów wartości”. W tym 
aspekcie decydującym jest zastosowanie koncepcji outsourcingu, zarówno w wymiarze 
rynku lokalnego jak i międzynarodowego (offshoringu).

Siła powiązań krzyżowymi relacjami własności i kontroli grup przedsiębiorstw pozwala na 
przezwyciężanie problemów niedorozwoju instytucjonalnego, ale równocześnie może pro-
wadzić do utrwalenia nieefektywnej struktury gospodarczej, w tym zbyt długiego okresu 
gospodarczego protekcjonizmu. Można bowiem twierdzić, że w okresie początkowej gospo-
darczej modernizacji, nadzwyczajne korzyści, pojawiające się dzięki powiązaniom z rządem, 
pozwalają na przyspieszoną akumulację kapitału i dają możliwość wzrostu efektywności 
dzięki wzrostowi skali działania, następnie jednak  mogą usztywnić strukturę gospodarczą 
i stawać się czynnikiem osłabiania efektywności gospodarczej.

Prace takich badaczy jak R. Morck i B. Yeung55 dowodzą, że duże grupy biznesowe cha-
rakteryzują niskie koszty lobbingowego wywierania wpływu na rządy. Może to prowadzić 
do osłabienia tempa wprowadzania innowacji technologicznych, które potencjalnie grożą 
podważeniem status quo. Jeśli jakaś grupa biznesowa posiada kilka firm, a innowacja w jed-
nej z nich zagraża wartości drugiej, to innowacja taka może być blokowana, w przypadku 
gdy istnieje niepewność co do łącznego skutku gospodarczego netto dla powiązanych ze 
sobą właścicieli. R. Morck ze współpracownikami wskazują, że dominacja powiązanych 
grup zmniejsza skłonność do inwestycji w innowacje w krajach, gdzie dominują znaczne, 
dziedziczone majątki biznesowe mierzone udziałem w PKB (w szczególności w państwach 
o znaczących nierównościach ekonomicznych)56.

59  G. Pieńkowski, Rodzinny start-up nowym wymiarem innowacyjności firm rodzinnych w Izraelu, www.portal.firmyrodzinne.eu.
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Firmy rodzinne odgrywały ważną rolę w przyspieszonym rozwoju gospodarczym Tajwa-
nu, Hong Kongu, Malezji, Indonezji, Filipin czy Tajlandii57. Obecnie takie firmy zyskują na 
znaczeniu w Wietnamie i w Chinach. W państwach tych firmy rodzinne są firmami mały-
mi i średnimi. Stawarza to możliwość dopasowania się do szerszego kontekstu rozwiązań 
biznesowych. W szczególności firmy chińskie wykorzystują sieci rodzinne do tworzenia 
tzw. „bambusowej sieci” (odpowiedników sieci piramidalnych) powiązań biznesowych. 
W ramach tak powstających konglomeratów funkcjonują przedsiębiorstwa zatrudniające 
często ponad 10.000 pracowników. Rozbudowane struktury organizacyjne idą w parze ze 
strategiczną kontrolą sprawowaną przez rodziny właścicieli.

W Japonii konglomeraty zwane Zaibatsu były potężnymi grupami biznesowymi, które zosta-
ły po II wojnie światowej przekształcone pod wpływem obecności Stanów Zjednoczonych 
i amerykańskich koncepcji kapitalizmu. Współcześnie w krajowej gospodarce Japonii domi-
nują małe firmy rodzinne, a potężne grupy biznesowe w większości przekształcone zostały 
w notowane na giełdzie korporacje międzynarodowe58.

Bardzo interesującym przykładem (case study) funkcjonowania firm rodzinnych w krajach poza-
europejskich jest przypadek działania firm rodzinnych z Izraela. Pieńkowski59 przedstawia ten  
aspekt w sposób następujący: typowe izraelskie przedsiębiorstwo rodzinne działające w sektorze 
nowoczesnych technologii odbiega od znanego wzorca nowopowstałej firmy rodzinnej. Jego 
struktura organizacyjna jest bardziej skomplikowana. Zaawansowanie projektów (zwłaszcza 
w branży IT) wymaga dużej ilości specjalistów, często w bardzo unikalnych specjalizacjach. Kilka 
osób z jednej rodziny, nawet jeśli posiada wymagane wykształcenie, to najczęściej za mało, aby 
móc konkurować z już istniejącymi na rynku przedsiębiorstwami i opracowywać samodzielnie 
rozległe, innowacyjne projekty. Z kolei pozyskanie pracowników dla dopiero co powstałego 
podmiotu jest bardzo często niemożliwe ze względu na zarobki doświadczonych informatyków 
w Izraelu (średnio 15-25 tysięcy złotych). W związku z tym wiele przedsiębiorstw rodzinnych 
w sektorze nowych technologii w Izraelu powstaje w oparciu o współpracę kilku rodzin, których 
przedstawiciele są odpowiedzialni za realizację swojej części projektu, w zamian za określony 
procentowo udział w firmie. Często są to organizacje tworzone w oparciu o współpracę rodzin 
żydowskich i arabskich (kierunek rozwoju firmy rodzinnej poprzez rozproszoną strukturę wła-
ścicielską – przyp. aut.).  O izraelskich osiągnięciach w sektorze nowych technologii nie słyszy 
się w świecie Zachodu zbyt często. Izrael jest małym państwem, z rynkiem, który nie jest w sta-
nie wypromować globalnych produktów o charakterze konsumpcyjnym. „Rodzinni pionierzy” 
koncentrują się na opanowaniu wyspecjalizowanej, niespotykanej nigdzie niszy, z myślą o tym, 
że ich rozwiązania spotkają się z zainteresowaniem wielkich korporacji międzynarodowych.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku spotykamy wiele takich działań ze strony człon-
ków izraelskich firm rodzinnych działających w sektorze nowych technologii. Pierwszą firmą, 
która zdecydowała się na rozwój w oparciu o taki model biznesowy była firma Mirabilis, zało-
żona w 1996 roku przez rodziny Goldfingerów, Vardinów, Amirów i Vigiserów. Jej najwięk-
szym sukcesem było stworzenie komunikatora internetowego ICQ, który jako pierwszy na 
świecie umożliwiał tekstową komunikację pomiędzy posiadaczami komputerów z dostępem 
do Internetu. W błyskawicznym tempie rozwiązanie to zrewolucjonizowało świat Internetu.

Wprowadzenie nowych form komunikowania poprzez Internet, w postaci krótkich wiadomości 
tekstowych czy czatu, możliwość swobodnego otrzymywania informacji poprzez telewizję online, 
doprowadziło do szybkiego rozwoju małej firmy. W 1998 roku członkowie rodzin podjęli decyzję 
o nawiązaniu współpracy z amerykańskim internetowym gigantem American Online (AOL), który 
miał jedynie wspomagać dalszy proces rozwoju i doskonalenia technologii powstawania ICQ.
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Dzięki współpracy osiągnięto duży sukces, który nie byłby możliwy, gdyby firma zdecydo-
wała się działać bez wsparcia z zewnątrz. W 1998 roku, w początkowym okresie współpra-
cy, liczba zarejestrowanych internautów, którzy korzystali z komunikatora ICQ wynosiła 
ponad dwanaście milionów. W wyniku współpracy z AOL liczba ta zwiększyła się do ponad 
trzydziestu milionów w 2007 roku. Według danych AOL prawie połowa użytkowników 
komunikatora pochodzi z terenów Europy i Stanów Zjednoczonych. Główną korzyścią dla 
America Online, związaną z zakupem Mirabilis, było jej wejście na rynek europejski, z kolei 
dla rodzin Goldfingerów, Vardinów, Amirów i Vigiserów współpraca ta zaowocowała moż-
liwością pozyskania nowych technologii oraz dalszego rozwoju.

Dla gospodarki izraelskiej transakcja ta była pierwszą, w wyniku której korporacja między-
narodowa podjęła współpracę z rozwijającym się przedsiębiorstwem rodzinnym, za tak 
dużą kwotę – dała też początek „lawinie” podobnych transakcji w innych sektorach gospo-
darki izraelskiej. W 2006 roku firma z sektora IT, Mercury Interactive, która zajmowała się 
tworzeniem oprogramowania do zarządzania infrastrukturą i usługami IT (założona w 1989 
roku przez rodziny Landanów i Finegoldów, jako jedna z pierwszych z sektora high-tech 
w Izraelu), podjęła bliską współpracę z koncernem Hewlett Packard. Przedstawiciele obu 
firm zgodnie uważali, że dzięki współpracy mogą osiągnąć status najważniejszego gracza 
na rynku oprogramowania do optymalizacji procesów biznesowych. Produkty obu firm 
idealnie uzupełniały się i praktycznie nie konkurowały ze sobą. Hewlett Packard był w sta-
nie zaoferować oprogramowanie do zarządzania siecią i usługami IT w ramach pakietu HP 
Open View, podczas gdy Mercury specjalizował się w zarządzaniu aplikacjami, dystrybucją, 
zgodnością rozwiązań IT z wymogami ustawowymi i architekturą zorientowaną na usługi.

Większość firm rodzinnych w Izraelu, działających w sektorze nowoczesnych technologii, 
nie rozwinęłaby się bez współpracy z izraelską armią, która potrzebuje najnowocześniej-
szych technologii, aby zapewnić bezpieczeństwo na terytorium państwa oraz ograniczyć 
możliwość wybuchu kolejnej wojny. Dla armii izraelskiej pierwsze firmy rodzinne sektora 
nowych technologii opracowały m.in.: technologię bezprzewodowego dostępu do Inter-
netu na dużych obszarach (WiMAX), pagery czy technologie szyfrowania i podsłuchu. Woj-
sko w zamian za opracowywanie nowych technologii inwestuje w rozwój niewielkich firm 
rodzinnych setki milionów dolarów. Oprócz tego jest dostarczycielem know-how, udostęp-
niając często tajne technologie (najczęściej jedną, dwie generacje wstecz w stosunku do 
obecnie używanych), w celu przyspieszenia prac nad ich komercjalizacją. Dzięki specyficz-
nemu rodzajowi partnerstwa publiczno-prywatnego, które występuje pomiędzy izraelskim 
wojskiem i rodzinnymi firmami z sektora nowoczesnych technologii, izraelska gospodarka 
rozwija się coraz prężniej, a wiele innowacji technologicznych, które do tej pory obser-
wowaliśmy wyłącznie w filmach popularnonaukowych, trafia „pod strzechy” przeciętnych 
gospodarstw domowych na całym świecie.

Reasumując należy stwierdzić, że najmłodsze izraelskie firmy rodzinne, które w odróżnieniu 
od powstałych w XIX i na początku XX wieku, swój sukces opierają na inwestowaniu w roz-
wój nowoczesnych technologii, a nie na rolnictwie czy też turystyce. Większość z nich to 
młode przedsiębiorstwa w pierwszym pokoleniu – do tej pory najczęściej nestorem przed-
siębiorstwa jest jego założyciel, który jest zarazem w wieku niezmuszającym go do zadania 
pytania: „Komu przekazać rodzinny biznes?!” Zaczęły one powstawać na dużą skalę wraz 
z boomem komputerowym pierwszej połowy lat osiemdziesiątych oraz internetowym 
pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku.
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Obecnie, dzięki współpracy z wielkimi korporacjami i państwem, innowacyjne firmy rodzin-
ne w Izraelu są w stanie opracowywać nowoczesne w skali świata produkty, zachowując 
jednocześnie swój rodzinny charakter. W najbliższej przyszłości w Izraelu powinny powsta-
wać kolejne, unikalne, tego typu przedsięwzięcia. Pasja, kreatywność i przedsiębiorczość 
leży przecież w naturze wszystkich twórców rodzinnych przedsięwzięć!60 Wydaje się, że 
rynek, jakim jest Izrael, odgrywa niezmiernie ważną rolę zarówno w kreowaniu kompeten-
cji firm rodzinnych, jak i kompetencji poszczególnych pracowników tych firm (i to zarówno 
pracowników będących członkami rodziny, jak i spoza niej), a w przypadku tego państwa 
dochodzą do tego jeszcze aspekty związane z: kulturą (światowa diaspora żydowska), reli-
gią czy uwarunkowaniami geopolitycznymi. 

Innym bardzo ciekawym przykładem rozwoju firm rodzinnych jest jeden z największych 
rynków świata – rynek Indii, który przedstawiony został przez G. Pieńkowskiego. Ciekawym 
przykładem rozwoju firmy rodzinnej na tym rynku może być rodzina Khaitanów, której histo-
ria pokazuje nam, jak skomplikowane i nietypowe mogą być losy firm rodzinnych. Indyjska 
rodzina Khaitanów jest w posiadaniu największej indyjskiej sieci firm produkujących her-
batę, a mianowicie Williamson Magor & Company Limited i McLeod Russel.

Obecnie McLeod Russel to największa firma na świecie specjalizująca się w produkcji róż-
nego rodzaju odmian herbaty, jest także jednym z najstarszych tego typu przedsiębiorstw 
(została założona w 1869 roku). Zarządza 48 plantacjami herbaty w dolinie Assam oraz pię-
cioma plantacjami w Dooars, regionie Indii leżącym w Zachodnim Bengalu. McLeod Russel 
działa także w innych państwach. W Wietnamie ma pięć fabryk, w Ugandzie sześć plantacji 
herbaty, a w Rwandzie jest współwłaścicielem (60% udziałów) znanych na całym świecie 
plantacji w Gisovu. Co roku McLeod Russel, pod różnym markami, dostarcza na światowe 
rynki blisko sto milionów kilogramów herbaty.

Historia firmy sięga XIX wieku i nie jest przykładem działalności typowej firmy rodzinnej, 
która była założona i zarządzana przez tę samą rodzinę. Pierwszymi rodzinami, które zało-
żyły i przez blisko sto lat zarządzały firmą specjalizującą się w uprawie i produkcji herbaty, 
były brytyjskie rodziny Williamsonów i Magorów. 

W 1869 roku kapitan J.H. Williamson i Richard Boycott Magor, dwóch przybyłych do Kalkuty 
Anglików, założyło firmę Williamson Magor Company, w celu dystrybucji herbaty uprawia-
nej na plantacjach w dolinie Assam. Firma przetrwała wiele lat zarządzana przez potom-
ków założycieli. Do pierwszych poważnych zmian w firmie doszło w latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych XX wieku, kiedy to najpierw zmieniono formę prawną firmy na spółkę 
akcyjną (1954 rok), a następnie poczyniono inwestycję w centralę firmy, której nowe biura 
oddano do użytku pod koniec lat sześćdziesiątych.

W 1963 roku członkiem rady nadzorczej zostaje Brij Mohan Khaitan, dotychczasowy partner 
biznesowy firmy (był m.in. głównym dostawcą opakowań dla fabryk firmy i nawozów dla 
plantacji). W 1964 roku Brij zostaje prezesem, a następnie przejmuje pakiet większościowy 
udziałów od Brytyjczyków, którzy powoli zaczynają wycofywać się z Indii, i wprowadza 
w niej kolejne zmiany. Dzięki jego pracy, w 1975 roku Williamson Magor łączy się z Macneill 
and Barry Ltd. Po połączeniu firma nazywa się Macneill and Magor Limited.

60  Tamże.
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Kolejnym przełomem w działalności firmy był zakup w 1987 roku przez rodzinę Khaitan od 
rodziny Guthrie z Wielkiej Brytanii udziałów w McLeod Russel Group oraz Makum and Nam-
dang Tea Companies. W ten sposób pod koniec lat 80-tych Macneill and Magor Group stała się 
największym producentem herbaty w dolinie Assam. Z kolei w 1992 roku kolejny raz zmieniono 
nazwę firmy, przywracając jej pierwotną nazwę – Williamson Magor (w skrócie: WM Group).

W 1994 roku rozszerzono zakres działalności. Williams Magor Group przez McLeod Russel 
kupił 51% udziałów w firmie Union Carbide India Limited. Jej nazwa została natychmiast 
zmieniona na Eveready Industries India Limited. Następnie połączono ją z McLeod Russel 
India Limited, tworząc nową firmą (pod nazwą McLeod Russel) z dwoma oddziałami: Bulk 
Tea Division, który był odpowiedzialny za zarządzanie plantacjami herbaty McLeod Russel 
oraz Battery Division, który zajął się produkcją i sprzedażą popularnych baterii i latarek pro-
dukowanych do tej pory przez Eveready Industries. Oprócz tego Makum Tea przekształco-
no w Williamson Financial Services Limited, firmę, która miała czuwać nad zapewnieniem 
bezpieczeństwa transakcji wszystkich składowych grupy McLeod.

W kwietniu 2004 roku obydwa oddziały zostały zamienione w dwie odrębne firmy – McLe-
od Russel India i Eveready Industries India Limited. Dzięki temu McLeod Russel ponownie 
mógł zająć się tylko i wyłącznie głównym „rdzeniem” rodzinnego biznesu, czyli produkcją 
herbaty. Dzięki tej zmianie produkcja herbaty zwiększyła się z 40 milionów kilogramów 
w 2004 do 102 milionów kilogramów w 2013 roku. W 2016 roku McLeod Russel planuje 
osiągnąć produkcję na poziomie 150 milionów kilogramów. Z kolei Eveready Industries stał 
się największym dystrybutorem baterii i latarek w Indiach, zdobywając ponad 50% udziału 
w rynku. Sukcesy Eveready zwróciły uwagę rodziny Khaitanów na inne sektory gospodar-
ki, zwłaszcza te najbardziej innowacyjne: informatykę i telekomunikację, energetykę oraz 
przemysł motoryzacyjny. 

W celu wejścia do tych sektorów w ostatnich latach zakupiono udziały w takich firmach jak: 
McNally Bharat Engineering Co. Limited (MBE) i Babcock Borsig Limited (Tabela 6). Z kolei 
zakup Standard Batteries Limited miał uzupełnić ofertę Eveready Industries.



www.sulislaw.pl 39

W 2005 roku McLeod Russel pozyskał Borelli Tea Holdings od rodziny Magor z Anglii i przejął 
kontrolę nad siedemnastoma plantacjami herbaty od filialnej spółki Williamson Tea Assam Ltd. 
W ciągu kolejnych dwóch lat McLeod Russel pozyskał dwie firmy zajmujące się produkcją herbaty 
w dolinie Assam – Doom Dooma Tea Company i Moran Tea Company India Limited. Wszystkie 
trzy przedsiębiorstwa pomiędzy 2005 i 2007 rokiem połączono z McLeod Russel India, tworząc 
w ten sposób największą firmę produkującą herbatę na świecie. Z kolei w marcu 2009 roku Borelli 
Tea Holdings UK pozyskał 100% akcji Phu Ben Tea Company Limited z Wietnamu, firmy podsia-
dającej trzy duże plantacje herbaty i produkującej blisko 4,5 miliona kilogramów herbaty. W 2010 
roku Borelli Tea Holdings pozyskał Rwenzori Tea Investments Limited, firmę produkującą herbatę 
z Ugandy, od James Finlay International Tea Holdings Ltd. W ten sposób utworzono filię w Ugan-
dzie, powołując do życia McLeod Russel Uganda Ltd. Nowa filia mogła poszczycić się pięcioma 
tysiącami wykwalifikowanych pracowników, sześcioma plantacjami herbaty oraz pięcioma fabry-
kami, produkującymi blisko 15 milionów kilogramów herbaty rocznie. Dalsza ekspansja w Afryce 
polegała na przejęciu w 2011 roku kontroli nad Gisovu Tea Company Limited w Rwandzie, zatrud-
niającej 7.500 pracowników i posiadającej olbrzymią plantację herbaty nad Nilem.

Dzięki działaniom w różnych sektorach gospodarki, zarówno na arenie krajowej, jak i między-
narodowej, rodzina Khaitanów ma szanse zrealizować swoje ambitne cele, którymi są nie tylko 
zwiększenie produkcji, wdrażanie innowacyjnych technologii czy też zdobywanie nowych rynków 
zbytu oraz najatrakcyjniejszych plantacji herbaty, ale także oddziaływanie na wzrost potencjału 
gospodarczego Indii. Przejmując firmę z rąk powoli odchodzących Brytyjczyków, po ogłosze-
niu przez Indie niepodległości, rodzina Khaitanów za główny cel postawiła sobie wykorzystanie 
dotychczasowego potencjału kraju w celu zapewnienia środków na ściągnięcie do Indii nowych 
technologii i zatrzymanie odpływu wykształconych ludzi do innych państw Azji oraz do Europy, 
a także zmniejszenie bezrobocia wśród pozostałych grup społecznych. W swojej działalności 
rodzina nie tylko nie zmniejszała zatrudnienia w firmach, które przejęła, ale często je zwiększała, 
umiejętnie łącząc cele społeczne z gospodarczymi61.

Tabela 6. Grupa McLeod Russel

Lp. Nazwa Kraj Produkty

1 Williamson Magor & Company Limited Indie Herbata

2 Eveready Industries India Limited Indie Baterie, żarówki, opakowania

3
McNally Bharat Engineering Co Lim-

ited (MBE)
Indie

Energetyka, stal i aluminium, logistyka, uzdat-

nianie wody

4 Borelli Tea Holdings Limited Wielka Brytania Produkcja i dystrybucja herbaty

5 Phu Ben Tea Company Limited Wietnam Herbata

6 McLeod Russel Uganda Limited Uganda Herbata

7 Gisovu Tea Co Limited Rwanda Herbata

8 McLeod Russel Middle East DMCC
Zjednoczone 

Emiraty Arabskie
Herbata

9 Williamson Financial Services Limited Indie Inwestycje i usługi finansowe

10 Babcock Borsig Limited Indie
Energetyka, przemysł: informatyka i zaawanso-

wana inżynieria

11 Standard Batteries Limited Indie Baterie, akumulatory

Źródło: Opracowanie na podstawie: www.mcleodrussel.com; www.mcnallybharat.com; www.evereadyindustries.com; 

www.williamsonfinancial.in; www.standardbatteries.co.in

61  G. Pieńkowski, Rodziny Khaitanów herbaciane imperium, www.portal.firmyrodzinne.eu
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• Rysunek 9. Proces sukcesji w firmie rodzinnej – próba ogółem (N=300, w %)

• Rysunek 10. Stosowanie współczesnych koncepcji zarzadzania firmą rodzinną 
– deklaracje badanych przedsiębiorstw  (N=300, w %)

• Rysunek 11 Rodzaje współczesnych koncepcji zarzadzania stosowanych w firmach 
rodzinnych – próba ogółem (N=245, w %)

• Rysunek 12. Sposoby wykorzystania Internetu w firmach rodzinnych 
– próba ogółem (N=287, w %)

• Rysunek 13. Trójwymiarowy model rozwoju firmy rodzinnej

• Rysunek 14. Charakter organizacyjny badanych firm rodzinnych 
– próba ogółem (N=300, w %)

• Rysunek 15. Struktura własności rodzinnej badanych firm – próba ogółem 
(N=300, w %)

• Rysunek 16. Struktura własności rodzinnej badanych firm w opinii nestorów 
i sukcesorów

• Rysunek 17. Koncepcje zarządzania firmą rodzinną – próba ogółem (N=300, w %)

• Rysunek 18. Koncepcje zarzadzania firmą rodzinną w opinii nestorów i sukcesorów 
(N=600, w %)

• Rysunek 19. Atrybuty firmy rodzinnej – próba ogółem (N=300, w %)

• Rysunek 20. Ranking hierarchii procesów w firmie rodzinnej – etap narodzin firmy 
rodzinnej (ranking Me)
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• Rysunek 21. Ranking hierarchii procesów w firmie rodzinnej – etap młodości firmy 
rodzinnej (ranking Me)

• Rysunek 22. Ranking hierarchii procesów w firmie rodzinnej – etap dojrzałości 
firmy rodzinnej (ranking Me)

• Rysunek 23. Ranking hierarchii procesów w firmie rodzinnej – etap schyłku firmy 
rodzinnej (ranking Me)

• Rysunek 24. Ranking hierarchii procesów w firmie rodzinnej – nestor (ranking Me)

• Rysunek 25. Ranking hierarchii procesów w firmie rodzinnej – sukcesor (ranking Me)

• Rysunek 26. Porównanie rankingów nestorów i sukcesorów (ranking Me)

• Rysunek 27. Cele strategiczne firmy rodzinnej – próba ogółem (N=300, w %)

• Rysunek 28. Dominujący styl zarządzania w badanych firmach rodzinnych 
– próba ogółem (N=300, w %)

• Rysunek 29. Dominujący styl  zarzadzania firmą rodzinną w opinii nestorów 
i sukcesorów (N=600, w %)

• Rysunek 30. Dominująca filozofia zarządzania marketingowego w badanych 
firmach rodzinnych – próba ogółem (N=300, w %)

• Rysunek 31. Dominująca filozofia zarządzania marketingowego w firmach 
rodzinnych w opinii nestorów i sukcesorów (N=600, w %)

• Rysunek 32. Sformalizowane procedury działań firm rodzinnych 
– deklaracje badanych przedsiębiorstw  (N=300, w %)

• Rysunek 33. Rodzaje procedur działania w firmach rodzinnych 
– próba ogółem (N=212, w %)

• Rysunek 34. Rodzaje struktur organizacyjnych w firmach rodzinnych 
– próba ogółem (N=300, w %)

• Rysunek 35. Liczba szczebli zarządzania w firmach rodzinnych 
– próba ogółem (N=300, w %)

• Rysunek 36. Typy kontroli dominujące w firmach rodzinnych 
– próba ogółem (N=300, w %)

• Rysunek 37. Obszary kontroli w firmach rodzinnych – próba ogółem (N=300, w %)

• Rysunek 38. Koncepcje służące strukturalizowaniu działalności firmy rodzinnej – 
deklaracje badanych przedsiębiorstw  (N=300, w %)

• Rysunek 39. Rodzaje koncepcji wykorzystywanych do strukturalizowania działal-
ności w firmach rodzinnych – próba ogółem (N=247, w %)
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Sulislaw Library

Rozprawa doktorska pokazuje nowe kierunki prowadzenia złożonych 
badań naukowych, o istotnym znaczeniu dla praktyki biznesowej. (...) 
Wszystkie rozważane problemy są bardzo ważne jako zagadnienia go-
spodarcze (biznesowe) i społeczne oraz problemy naukowe. Ciekawe 
jest spojrzenie na firmę rodzinną w świetle pełnego cyklu życia: 
od jej narodzin, przez rozwój, aż do wycofania z działalności.

Dr hab. Jan Klimek Prof. SGH

Prof. zw. Dr hab. Jan Daniel Antoszkiewicz

Przedmiotem rozprawy jest istotne zagadnienie gospodarcze, o znaczeniu 
naukowym i praktycznym tworzenia oraz funkcjonowania firm, określa-
nych jako rodzinne. Badania i rozważania Autora prowadzą do osiągania 
wysokiej skuteczności, efektywności i ekonomiczności organizacji oraz 
zarządzania przy przeprowadzonych badaniach w pełnym cyklu życia 
Firmy rodzinnej, od powstania aż po wycofanie z rynku.


