K

ora

l

aw

es

ki

Su

lu

kc

P ols

Sulislaw Library

b N i s ł i Su
estora

DR JERZY BAR

NESTOR
I SUKCESOR
Model zarządzania fir m ą rodzinną
z uwzględnieniem jej cyklu życia.

Rozdział II
Cykl życia fir my rodzinnej

SULISŁAW 2018

Dr Jerzy Bar

NESTOR
I SUKCESOR
Model zarządzania firmą rodzinną
z uwzględnieniem jej cyklu życia.

Rozdział II
Cykl życia fir my rodzinnej

Sulislaw Library

www.sulislaw.pl

3

Recenzenci:

prof. dr hab. Jan Daniel Antoszkiewicz
dr hab. Jan Klimek, prof. SGH

Copyright © 2018 Biblioteka Sulisław, Warszawa 2018
All Rights Reserved
Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie, predrukowanie i rozprowadzanie całości lub fragmentów poniższej
pracy bez zgody wydawcy zabronione.

BJ Sp. z o.o.
AL. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa
tel. (22) 322 71 00
www.sulislaw.pl
biuro@bt-invest.com.pl

Wydanie trzecie: Warszawa 2018
Skład i łamadnie: Kamila Witusińska-Lange, PACAMERA.COM.PL
Wydrukowana w Polsce

4

www.sulislaw.pl

Spis treści:
Rozdział 2. Cykl życia firmy rodzinnej
2.1. Składowe firmy rodzinnej

7

2.2. Firmy rodzinne w poszczególnych cyklach swojego życia

9

2.3. Firmy rodzinne a cykle życia rodziny

15

2.4. Firmy rodzinne a cykl życia jednostki

21

Bibliografia

27

Wykaz Tabel

33

Wykaz Rysunków

37

www.sulislaw.pl

5

6

www.sulislaw.pl

Rozdział II
Cykl życia firmy rodzinnej
2.1. Składowe firmy rodzinnej
Dwoma podstawowymi typami firm rodzinnych są:
1. Firmy rodzinne, które funkcjonują w tej samej branży przez kilkadziesiąt lat, a działalność ich jest oparta na doświadczeniu i wiedzy przekazywanej przez pokolenia, i które
tworzą wartość specyficzną dla nich.
2. Firmy rodzinne, które prowadzą działalność zdywersyfikowaną, gdzie firma rodzinna
jest właścicielem kilku firm o różnym profilu działalności, dołączanych lub zakładanych
przez rodzinę i jej poszczególnych członków.
Obydwa te rodzaje rodzinnej działalności gospodarczej mają swój początek w przedsiębiorstwie jednoosobowym lub w mikroprzedsiębiorstwie. Jednak dla obydwu typów firm
cel pozostaje taki sam i sprowadza się do zapewnienia rodzinie życia na wysokim poziomie
i umożliwienia realizacji i rozwoju jej poszczególnym członkom.
Czas życia przedsiębiorstwa warunkują następujące czynniki:
1. Zewnętrzne:
•

otoczenie ekonomiczne,

•

środowisko polityczne,

•

uwarunkowania prawne.

2. Wewnętrzne:
•

wartości,

•

strategia,

•

zdolności adaptacyjne do warunków zewnętrznych62.

Na długość i jakość życia firmy rodzinnej oprócz składników wymienionych powyżej mają
wpływ ponadto: wypracowanie rodzinnego know-how, znanego tylko rodzinie, konflikty
rodzinne, problemy sukcesji, czyli czy jest chętny do przyjęcia firmy, oraz czy jest wola jej
oddania w czasie, kiedy wszyscy są na to gotowi, niepowtarzalna kultura rodziny, która
przechodzi na kulturę firmy, a z tym związany między innymi wspólny długoterminowy cel.
Liderzy działający również jako nauczyciele, akceptowanie odpowiedzialności, konsekwencje, które ponoszą członkowie rodziny z racji podejmowanych decyzji, zarządzanie na
podstawie faktów czy dopasowanie kultury do konkretu biznesowego, służenie klientom,
są to tylko niektóre elementy kultury firm rodzinnych, które mają znakomite znaczenie dla
długości i jakości życia firm rodzinnych.

62
K. Krzakiewicz, Sz. Cyfert, J. Kraśniak, Zmiany w systemach motywowania i kontrolowania polskich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 2006, nr 3,
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) „DOM ORGANIZATORA” Toruń, s. 12-14, 21-23.
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Przedsiębiorstwo rodzinne musimy rozpatrywać na trzech poziomach: jednostki, rodziny
i przedsiębiorstwa rodzinnego, czyli biznesu. Jednostka powinna mieć możliwość swobodnego wyboru i wcielania w życie indywidualnych wartości dobrych tylko dla niej w określonym czasie. Rodzina z kolei jest zobowiązana do realizacji swoich celów, związanych
z wychowaniem i edukacją dzieci, utrzymaniem bezpieczeństwa i stabilności na różnych
etapach swojego życia. Do przedsiębiorstwa rodzinnego zaś należy dążenie do osiągnięcia
nadrzędnego celu, tj. zwiększenia lub utrzymania wartości firmy.
Powyższe trzy niezależne podsystemy tworzą jeden system i oddziaływają na funkcjonowanie firmy rodzinnej i jej rozwój. W rodzinie najbardziej oczekiwaną postawą jest podążanie
jednostki za wartościami rodziny skorelowanymi z wartościami firmy. Dlatego wychodząc
temu naprzeciw, firmy rodzinne dążą do dywersyfikacji swojej struktury, która umożliwiłaby
realizację poszczególnych celów (w warstwie indywidualnej – poszczególnym członkom
rodziny, a w zespołowej – rodzinie) oraz pozwoliłaby płynnie wydłużyć poszczególne cykle
życia firmy, szczególnie etap młodości.
Trudną sytuacją (aczkolwiek często występującą) jest fakt dążenia jednostki do realizacji
własnej (opozycyjnej w stosunku do wartości firmy i rodziny) koncepcji życia.
Takie zachowanie odbija się na życiu firmy, rodziny jak i jednostki, a w konsekwencji dotyka
procesów sukcesyjnych. E. Więcek-Janka również dostrzegła, że realizując postulaty holistycznego ujęcia cykli życia firm rodzinnych należy uzupełnić samo pojęcie firm rodzinnych
o składową specyfiki rozwoju indywidualnego wraz z jego kryzysami63.
Na potrzeby tej pracy przyjęto zatem pojęcie firmy rodzinnej pozwalające opisać jej cykl
życia w systemie jednostka-rodzina-firma, gdzie firma rodzinna to:
•

trygonalny organizm rynkowy, który funkcjonuje według różnych, ale zaadaptowanych
wzajemnie wartości,

•

przedsiębiorstwo, w którym nestor posiada minimum 51% jego wartości,

•

biznes, w zarządzie którego znajduje się nestor i jeden z członków rodziny,

•

zakład działający na rynku od 10 lat,

•

przedsiębiorstwo, którego nestor ma minimum 17-to letniego potomka,

•

biznes, którego roczny zysk w ostatnich czterech latach nie był niższy niż 69 tys. zł.

Głównym celem dziania firmy rodzinnej jest długoterminowe jej funkcjonowanie, uzależnione od zrównoważonej struktury modelu zarządzania, uwzględniającej etapy cyklu życia
oraz cechy charakterystyczne (własność, wartość, relacje, sukcesja).

E. Więcek-Janka, Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem rodzinnym, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013, s. 33.
Myślenie lateralne (ang. lateral thinking, lub myślenie w bok) termin wprowadzony w 1967 roku przez Edwarda de Bono. Oznacza on nowe spojrzenie na
sytuację (kreatywność), dostrzeżenie nowych możliwości (nowe idee), przeformułowanie problemu dające szansę rozwiązania go nowymi metodami. E. De Bono,

63

64
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Rysunek 1. System podsystemów (jednostki, rodziny, firmy)

Źródło: opracowanie własne

Firma rodzinna ma zdolność tworzenia pozornie nieistniejących relacji, począwszy od
świadomej rezygnacji z gotowych rozwiązań i wzorów na rzecz znalezienia lepszych rozwiązań, co czyni jej rozwój lateralnym. Powyższy aspekt jest jednym z niepodważalnych
atutów firmy rodzinnej, niestety mało do tej pory podnoszony.
E. De Bono zdefiniował na nowo aspekt kreatywności jako dostrzeganie nowych możliwości rozwoju i narzędzi myślenia lateralnego 64, w tym poczucia humoru, i przedstawił w tym
kontekście kilka prostych reguł:
•

nie stosuj się do zasad, których nie ma,

•

obserwuj szczegóły,

•

zerwij z rutyną.

Rozwój każdego z trzech podsystemów (jednostka, rodzina, firma) firmy rodzinnej odbywa się w poszczególnych cyklach życia. Ich cykle życia mogą przebiegać synergicznie
lub asynergicznie. W pierwszym przypadku istnieje szansa na optymalny rozwój każdego
z nich, w drugim może nastąpić kumulacja kryzysów i konfliktów w obszarach interferencji
poszczególnych sfer działania jednostki, rodziny i firmy.
Kwerenda piśmiennictwa pokazała, że poszczególni autorzy definiują poszczególne etapy cyklu życia organizacji, w tym firmy rodzinnej, w sposób podobny, a mianowicie jako:
narodziny, młodość, dojrzałość, schyłek65.
2.2 Firmy rodzinne w poszczególnych cyklach swojego życia
Codziennie na całym świecie powstają nowe firmy. Jedne się rozwijają, a część z nich bankrutuje
lub kończy działalność. Zjawisko to jest tożsame z cyklem życia każdej biologicznej komórki i stanowi doskonały obiekt do badań i analiz. Życie każdej organizacji, w tym firmy rodzinnej, składa się
z kolejnych etapów, które są zbliżone do tych, przez które przechodzi prawie każdy żywy organizm.

Myślenie lateralne. Idee na przekór schematom, Wydawnictwo Onepress 2007, s. 15-19.
65
A.K. Koźmiński, Organizacja…, s. 38-41.
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Umiejscowienie w danej fazie rozwoju przedsiębiorstwa uwarunkowane jest przez czynniki
tworzące relacje w danej firmie, zarówno te zewnętrzne jak i wewnętrzne. Istnieją firmy,
które od momentu założenia, przez lata znajdują się w pierwszej fazie, albo które po dotarciu do któregoś z etapów utrzymują się na nim przez dłuższy czas. Rozwój jest to proces
ciągły, związany z konkurencyjnością oraz efektywnością procesu zarządzania. Dynamizacja firmy poprzez wzajemne relacje determinuje celowość jej istnienia i funkcjonowania.
Proces globalizacji oraz zmiany w warunkach gospodarowania i konkurowania wpływają
na kierunek zmian w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Dlatego od przedsiębiorstw,
jako podstawowego podmiotu w gospodarce rynkowej, oczekuje się umiejętności dostosowania celów, zadań, funkcji, metod organizacji pracy i zarządzania do radykalnie zmieniających się uwarunkowań ich działalności. Zdolność ta decyduje o efektach działalności
i możliwości rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Dostosowanie firm objawia się poprzez
wprowadzanie przedsięwzięć innowacyjnych i restukturyzacyjnych. Rozwój najczęściej jest
utożsamiany z procesem doskonalenia. Z. Pierścionek definiuje rozwój przedsiębiorstwa
jako celowe, skuteczne i skoordynowane zmiany systemów przedsiębiorstwa, polegające
na wprowadzaniu nowych elementów, poprawie jakości już istniejących, zmianie skutków
funkcjonowania tych systemów, wzroście wielkości przedsiębiorstwa oraz zmianie otoczenia zapewniającymi mu przewagę konkurencyjną w długim okresie66.
Bardzo interesującą koncepcję trzyetapowego cyklu życia firm przedstawił A. Downs67.
Pierwszy etap to faza, w której organizacja „walczy” o uzyskanie autonomii i usamodzielnienie się. Drugi to etap związany z jej wzrostem i opierający się na innowacyjności i kreatywności pracowników. Trzecia faza charakteryzuje się tym, że proces rozwoju firmy zwalnia
i dochodzi do formalizacji reguł i procedur postępowania. Etap ten jest czasem spowolnienia.
Najbardziej zaawansowanym typem organizacji są firmy korporacyjne, których cykl życia,
według Gościńskiego 68, przebiega w trzech etapach. Jego zdaniem w pierwszym okresie
rozwoju firmie brakuje formalnej struktury. Nestor osobiście nadzoruje działalność przedsiębiorstwa. W okresie drugim pojawią się specjalizacje wydziałowe. Instytucjonalizacji
podlegają struktury i działania. Trzeci okres to czas, w którym największe znaczenie ma
efektywność, dzięki której następuje rozwój. Firma przeprowadza wtedy badania rynku
i stara się przystosować do zmian popytu oraz do potrzeb społecznych.
Badanie przebiegu cyklu życia polega na identyfikacji kolejności poszczególnych jego faz
oraz określeniu czasu ich trwania. Na dynamicznych rynkach firmy są zmuszone do reagowania na zmieniające się otoczenie, co może powodować zawirowania na poszczególnych
etapach ich życia. Przedsiębiorstwa jako suwerenne systemy mają zdolność przeciwdziałania kryzysom, które mogą się pojawiać z różnym natężeniem w zależności od fazy rozwoju, w jakiej znajduje się firma. Niejednokrotnie firmy wchodzą w fazę schyłku, po której
następuje odrodzenie i rozwój z jeszcze większą dynamiką. Takie wzloty i upadki, dość
często aranżowane, służą firmie, która zadecydowała o tym, aby niektórych obszarów już
nie restrukturyzować, a pozwolić im upaść, co może być optymalne np. z punktu widzenia
rodziny. Można to porównać do naturalnych pożarów lasów, które na pierwszy rzut oka

Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996, s. 111.
A. Downs, Inside Bureaucracy, Prospect Heights, IL: Waveland Press, USA 1994, s. 69.
J.W. Gościński, Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa 1989, s.20.
69
K. Obłój, Zarządzanie – ujęcie praktyczne, PWE, Warszawa 1986, s. 146.
66
67

68
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wydawałyby się klęską ekologiczną, lecz tak nie jest, gdyż natura zadbała o to, aby szyszki znajdujące się na drzewach otworzyły się, żeby rozsiać nowe nasiona, co jest możliwe
tylko w wysokiej temperaturze, która występuje w trakcie pożaru. Bardzo podobnie jest
w przypadku firm, które mają możliwość wielokrotnego odtwarzania się. K. Obłój69 uznaje,
że kryzysy w organizacjach są zjawiskami nieuniknionymi, ponieważ mają swoje miejsce
w ogólnym doborze zjawisk, których przedsiębiorstwo doświadcza w całej swojej historii.
Kwerenda piśmiennictwa naukowego w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw daje
asumpt do zaakceptowania, że kryzysy są potrzebne, ponieważ umożliwiają systemowe
uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania firmy.
Rysunek 2. Cykl życia firmy rodzinnej

Źródło: opracowanie własne

Tabela 7. Klasyfikacja problemów występujących w cyklu życia organizacji

Etap

Problemy

Wyniki - problem rozwiązany
poprawnie

niewłaściwie

Potrzebna wiedza

Utworzyć nową
organizację

Powstaje firma,
zaczyna działać

Pomysł pozostaje w
sferze marzeń, przedsiębiorstwo jest niedoinwestowane

Określanie wizji, dostrzeganie
problemów długookresowych

Przetrwać jako system

Organizacja akceptuje
realia i uwalnia energię

Organizacja nie akceptuje sytuacji rynkowej,
zostaje na marginesie
lub rozwiązuje się

Realizacja wartości
operacyjnych i taktycznych

Narodziny/Wzrost

www.sulislaw.pl
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Uzyskać stabilizację

Organizacja staje się
silna i sprawna, zachowuje elastyczność

Organizacja walczy o przetrwanie,
ustanawia reguły
blokujące elastyczną
działalność

Tworzenie planów
strategicznych,
poszukiwanie strategii innowacyjnych

Zdobyć reputację

Następuje podniesienie sprawności i
jakości działania

Organizacja skupia
się na tworzeniu wizerunku, który nie ma
pokrycia w jakości

Opracowanie
planów, delegowanie
uprawnień

Wypracować wyjątkowy charakter
organizacji

Firma wykorzystuje
wypracowane możliwości

Firmę charakteryzuje wąska specjalizacja, która zmusza
menedżerów do
poszukiwania innych
rynków

Zarządzanie
zespołami projektowymi

Działać na rzecz
społeczeństwa

Organizacja uzyskuje
szacunek społeczny

Organizacja nie integruje wartości firmy z
wartościami społecznymi

Integracja wartości
organizacji z wartościami społecznymi

Wycofać się z rynku

Następuje sprzedaż
firmy

Następuje zamknięcie firmy

Dostrzeżenie szansy
na przeobrażenie

Młodość

Dojrzałość

Schyłek

Źródło: J. Penc, Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997, s. 96-97

W Tabeli 7 przedstawiono najczęściej spotykane problemy na poszczególnych etapach życia
przedsiębiorstwa, których przebieg jest związany z czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, wśród których można zdefiniować następujące:
Zewnętrzne:
•

siła nabywcza klientów,

•

siła konkurencji,

•

atrakcyjność branży,

•

koniunktura na rynku,

•

bariery wejścia na rynek lokalny i globalny.

Wewnętrzne:
•

zasoby przedsiębiorstwa,

•

wizje strategii rozwoju firmy,

•

motywacja do osiągnięcia sukcesu,

•

skłonność do podejmowania ryzyka,

•

elastyczność działań rynkowych.

Uwzględnienie czynników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych pozwala na identyfikację różnorodności przebiegu cyklu życia firmy.
Przedstawiony wyżej model cyklu życia firmy autor dysertacji przyjął na potrzeby badań.
Zdefiniowano cztery etapy cyklu życia firmy rodzinnej, które prezentują się następująco:
•

12

Etap narodzin firmy rodzinnej – przedsiębiorstwo jest na etapie szybkiego wzrostu
w stosunku do pozostałych etapów. Jest małe i nieskomplikowane, najczęściej zarządzane przez jedną osobę, która realizuje samozatrudnienie. Pierwszy pomysł jest
szybko konsumowany, badana jest siła nabywcza klientów, konkurencja, atrakcyjność
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branży. Analizowane są także czynniki wewnętrzne, wśród których podstawowym na
tym etapie jest motywacja do osiągnięcia sukcesu. W jej ramach odpowiadamy sobie
na takie pytania jak: czy chcę być wolnym, podróżować, dysponować swoim czasem,
być niezależnym finansowo? Dokonujemy życiowego wyboru: czy chcę być pracodawcą, czy pracobiorcą? Potęga dokonywania wyboru jest ogromna, bo podjęta decyzja
zależy tylko od nas i wszyscy mamy taką możliwość. Wtedy zazwyczaj rodzi się wizja
strategii rozwoju firmy, która uwzględnia na szybkie wykorzystanie pojawiającej się
szansy i unikanie zagrożeń.
•

Etap młodości firmy rodzinnej – przedsiębiorstwo charakteryzuje się stabilną świadomością motywacji do kontynuowania dokonanego wyboru. Jest na tym etapie elastyczne
i zdolne ponosić większe ryzyka, dzięki swojej szybkości działania i adaptacyjności, co
jest związane z innowacyjnością i kreatywnością. Firma posiada już wiedzę na temat
siły nabywczej klientów oraz zna swoją konkurencję i zaczyna opracowywać metody
i techniki jej osłabiania, poznaje bariery rozszerzenia rynku lokalnego i globalnego. Dąży
również do niezależności finansowej, którą chciałaby osiągnąć już teraz. Dobiera swoich
partnerów z rozwagą. Rozumie potęgę szybkiego uczenia się i wierzy w strategię, że
stajesz się tym, czego się nauczysz. Następuje wzrost i ekspansja. Widoczne jest szybkie i odczuwalne zwiększenie zysku oraz profesjonalne działanie rynkowe, co często
prowadzi do zwiększenia rozmiarów przedsiębiorstwa i zatrudnienia. Jest też sprecyzowana wizja strategii rozwoju firmy. Firma korzysta z doradców i zaczyna rozumieć,
że zainwestowany kapitał nie powinien przynosić tylko wzrostu, ale należy oczekiwać
również wartości dodanej od zaangażowanych środków, czyli zysku.

•

Etap dojrzałości firmy rodzinnej – przedsiębiorstwo przestaje się rozrastać. Przychody
dzięki ugruntowanej pozycję na rynku są stabilne. Firma posiada wiedzę na temat atrakcyjności branży. Dobór partnerów jest zamknięty, dostawcy usług są wyselekcjonowani
i współpraca jest ustabilizowana. Przedsiębiorstwo ma wypracowaną pozycję na rynku,
czerpie korzyści z osiągniętego poziomu wzrostu, dysponuje możliwością rozporządzania
znacznymi zasobami, które determinują jego stabilność i możliwość samofinansowania
nowych pomysłów. Pojawia się nowy produkt w formie nadwyżek finansowych, które
pozwalają firmie wypracować swoją politykę płatności, opartą na powiedzeniu „czas to
pieniądz”. Wysokie wynagrodzenia dostają doradcy firmy, a rekrutację nowych pracowników przeprowadza się z wielką uwagą, wiedząc, że z pozyskaniem dobrych ludzi jest
jak w bajce „trzeba pocałować wiele żab, żeby znaleźć księżniczkę”. Przestrzegana jest
zasada, że aktywa kupują luksusy. W firmie odróżnia się aktywa od pasywów. Przedsiębiorstwo posiada doświadczoną kadrę kierowniczą, otacza się mentorami zgodnie
z zasadą ucz się od lepszych. Ma niskie koszty dzięki ekonomii skali.

•

Etap schyłku firmy rodzinnej – przedsiębiorstwo przestaje się rozwijać, technologie, produkty i usługi są przestarzałe. Dynamika zarządzania jest ograniczona brakiem pomysłów
i działalnością kierownictwa na rynku, które ryzykuje w sytuacjach, gdzie nie ma ryzyka.

Jest pełna stagnacja. Brak zmiany powoduje, że firma pozostaje w kryzysie, który wskutek
kumulacji wielu zjawisk zagraża pozycji konkurencyjnej na rynku oraz zdolności generowania zysku, a w konsekwencji – jego bankructwem. Jest pełna stagnacja. Brak zmiany
powoduje, że firma pozostaje w kryzysie, który wskutek kumulacji wielu zjawisk zagraża
pozycji konkurencyjnej na rynku oraz zdolności generowania zysku, a w konsekwencji –
jego bankructwem.
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Rysunek 3. Cykl życia zdywersyfikowanej firmy rodzinnej

Źródło: opracowanie własne

Firmy rodzinne o zdywersyfikowanych, różnych profilach działalności, cieszą się komfortem wewnętrznym, gdyż ich funkcjonowanie nie jest uzależnione od powodzenia poszczególnych projektów, ale od ich łącznej opłacalności. Model zdywersyfikowanej działalności
skupia w jednym pomysły i realizacje indywidualnych projektów. Taki wzorzec zmniejsza
liczbę i amplitudę konfliktów wśród członków rodziny właścicieli firmy rodzinnej. Sprzyja
on harmonijnemu wykorzystaniu indywidualnej chęci rozwoju (wykorzystaniu kompetencji) poszczególnych członków rodziny, często niezwiązanych z podstawowym zakresem
działania firmy, np. poprzez projekty z obszaru kultury, gdy nie jest on podstawową branżą.
W konsekwencji zastosowanie takiego modelu jest korzystne dla wszystkich podmiotów
funkcjonujących w otoczeniu firmy rodzinnej. Jednak w przypadku każdej dywersyfikacji
jest potrzebny jeden znaczący, stabilny produkt lub usługa, tzw. dojna krowa, która umożliwi
narodziny (da podstawę do sfinansowania nowego projektu) innym podmiotom. Pozwoli
im ona na stworzenie produktu i funkcjonowanie w grupie do czasu osiągnięcia stabilnego etapu dojrzałości. Z kolei ten etap umożliwia identyfikowanie i realizowanie zmian bądź
kreowanie nowych pomysłów na produkty, usługi czy strategie funkcjonowania.
Większość przedsiębiorstw wprowadzanych na rynek to mikroprzedsiębiorstwa, które ewoluują, rozwijają zakres i obszary działalności, zwiększają zatrudnienie, generują zysk. W wyniku
tych procesów po pewnym czasie funkcjonowania przedsiębiorstwa, w wielu przypadkach,
przeobraża się ono w firmę rodzinną. Proces ten determinują między innymi takie aspekty
jak utrzymanie władzy i kapitału w rękach rodziny, a przede wszystkim przedłużenie cyklu
życia firmy rodzinnej na wiele pokoleń. Na drodze rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego
pojawiają się rozmaite bariery, w tym zewnętrzne, np. o podłożu polityczno-prawnym, jak
i wewnętrzne, wynikłe np. na skutek konfliktów rodzinnych, przeprowadzenia skutecznej
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Rysunek 4. Cykl życia firmy rodzinnej ewoluującej

Źródło: opracowanie własne

sukcesji, podziału władzy, silnej osobowości założyciela czy wymagań i oczekiwań poszczególnych członków rodziny nestora firmy rodzinnej.
Najważniejszym zadaniem dla nestorów i zarządzających w firmie rodzinnej w czasie kryzysu jest znalezienie i dostosowanie nowego rodzaju koncepcji, metod, technik organizacyjnych, które staną się podstawą dla skutecznego kierowania przedsiębiorstwem podczas
następnej fazy ewolucyjnego wzrostu. Ewolucja firmy może prowadzić bądź do utrzymania
firmy jako nierodzinnej, bądź do jej zmiany w firmę rodzinną. Może także nastąpić proces
odwrotny. Takie przekształcenia związane są z funkcjonowaniem rodziny oraz jej poszczególnych członków będących zatrudnionymi czy niezatrudnionymi w firmie rodzinnej, a także
z otoczeniem rodziny i firmy rodzinnej. Analiza (między innymi poprzez obserwację uczestniczącą) prowadzona przez autora dysertacji prowadzi do konstatacji, że wielopokoleniowe
przetrwanie i rozwój firmy rodzinnej w tej samej branży jest dane nielicznym. Jednakże
w chwili obecnej coraz bardziej popularny jest model funkcjonowania firm rodzinnych
w strukturze grupy zdywersyfikowanych przedsiębiorstw, które działają w wielu obszarach
rynku krajowego i rynków zagranicznych w ramach tej samej własności i kadry zarządzającej.
2.3. Firmy rodzinne a cykle życia rodziny
W firmie rodzinnej rodzina ma zasadniczy wpływ zarówno na firmę jak i na poszczególnych członków rodziny. Rodzinę należy traktować jako podsystem w aspekcie funkcjonowania firm rodzinnych, oraz jako zaplecze emocjonalno-kulturowe mogące gwarantować
bezpieczeństwo swoim członkom i wychowanie zgodnie z wyznaczonymi wartościami.
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Rodzina to także system integralny, cechujący się rozmaitymi zmiennymi, a w tym zespołem norm wewnętrznych, zasadami, relacjami, infrastrukturą, wartościami i hierarchią. To
właśnie wartości oraz infrastruktura i hierarchia pozwoliły przetrwać przez ponad 2000 lat
największej firmie rodzinnej, jaką jest kościół katolicki.
W przedsiębiorstwie rodzinnym to rodzina dysponuje dominującą częścią własności. Jednak
we współczesnym świecie ten aspekt nie jest tak jednoznaczny, na co wskazano w pierwszym
rozdziale pracy. Istnieje wiele definicji rodziny uwzględniających różne podejścia, w tym
np. psychologiczne, socjologiczne czy teologiczne. W tradycyjnym rozumieniu rodzina jest
to grupa osób połączonych ze sobą stosunkiem rodzicielskim lub małżeńskim. Jednak dziś
pojęcie rodziny ulega przekształceniu i wymaga pewnych rewizji. Rozwój indywidualizmu
prowadzi do zmian w sposobie życia. Oparta na pokrewieństwie rodzina mieszczańska traci
na znaczeniu, przestaje być reprezentatywna. Pojawiają się rodziny patchworkowe, związki
pozamałżeńskie czy związki partnerskie osób tej samej płci. Dziś każda rodzina musi sama
zdecydować, co dla niej znaczy być rodziną. Można zatem stwierdzić, że rodziną się nie
jest, rodzinę się tworzy w wyniku świadomych decyzji, które w przypadku nestorów firm
rodzinnych skutkują całkowicie nowymi wyzwaniami.
Autor na potrzeby tej pracy przyjmuje, że firmą rodzinną jest taka, w której kontrola właścicielska znajduje się w rękach jednej rodziny, czyli osób powiązanych więzami rodzinnymi
(lub zobowiązaniami o takim charakterze). Przewaga właścicielska oznacza kontrolę min.
51% udziałów, przy czym w prowadzenie biznesu oprócz samego nestora przedsiębiorstwa
jest zaangażowana jeszcze jedna osoba z jego najbliższej rodziny. Również istotne jest
określenie tego, czym w istocie jest kluczowy człon, czyli rodzina. Dla potrzeb prowadzenia
badań przyjęto, iż w skład rodziny nestora firmy (największego udziałowca) należy zaliczyć
osoby z nim zamieszkujące (domowników), ponadto osoby pozostające z nim w stosunku
pokrewieństwa lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. Stopień pokrewieństwa
i powinowactwa domowników oraz członków gospodarstwa domowego zostanie ustalony
w odniesieniu do osoby respondenta. Z kolei do najbliższej rodziny w wymiarze analitycznym
włączona zostanie osoba tworząca związek partnerski/małżeński z nestorem firmy oraz jego
własne bądź przysposobione przez niego dzieci. Pozostałe osoby z rodziny wskazywane są
w toku badania jako rodzice lub dalsi/inni krewni. O sposobie podejścia do kwestii rodziny
zadecydują przede wszystkim względy pragmatyczne, gdzie istotne jest uchwycenie osób
kluczowych z punktu widzenia problematyki sukcesji firmy oraz relacji, w jakich znajdują
się w stosunku do respondenta. Podstawowym zadaniem rodziny jest utrzymanie stałej
struktury, a wprowadzanie koniecznych zmian powinno być realizowane przy zachowaniu
wewnętrznej równowagi. Zadanie utrzymania równowagi stwarza podstawową przesłankę
dla działalności firmy rodzinnej przy uwzględnieniu dążenia do zmienności przejawiającej się innowacyjnością oraz przystosowaniem członków rodziny do zmian społecznych
i cywilizacyjnych – procesów globalizacyjnych, w tym np. umiejętnością efektywnego
korzystania ze środowiska wirtualnego. Rodzina jako środowisko kształtuje osobowość
swoich członków. Tak jak inne grupy społeczne ma własną wewnętrzną strukturę, którą
należy rozumieć jako sieć wzajemnych oczekiwań, warunkującą interakcje jej członków.
Rodzina jako kategoria pojęciowa podlega zmianom wraz z jej dynamicznym otoczeniem,
z którym wchodzi w różnego rodzaju interakcje. Jednak każda z definicji rodziny zgodnie
stwierdza, że u podstaw jej funkcjonowania leżą biologiczne mechanizmy zachowania
człowieka polegające na zaspakajaniu jego potrzeb życiowych, wyrażaniu podstawowych
poglądów oraz tworzeniu warunków do prokreacji i wychowania potomstwa. W piśmiennictwie można spotkać zróżnicowane podejścia do definiowania rodziny.
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Tabela 8. Podejścia do definiowania rodziny

Podejście
Strukturalne

Funkcjonalne

Charakterystyka
•

Istotą jest skład i członkostwo w grupie.

•

Rodzina to przynajmniej jeden rodzic i jedno dziecko, którzy biologicznie
są ze sobą spokrewnieni i mają wspólne miejsce zamieszkania.

•

Istotą są wartości i funkcje, które rodzina powinna wypełniać zarówno
wobec swoich członków, jak i całego społeczeństwa.

•

Rodzinę należy rozumieć jako grupę osób przynajmniej z jednym
rodzicem i z jednym (lub więcej) dzieckiem, która realizuje podstawową
funkcję socjalizacyjną oraz funkcję intymności, zaspokajającą jej potrzeby
fizyczne i psychiczne.

•

Istotą są relacje między członkami grupy. Skupia się na motywacjach
i preferencjach jednostek uwikłanych w relacje osobiste.

•

Rodzina to każde połączenia dwóch lub więcej osób, które złączone
są więzami wynikającymi z umowy wzajemnej, urodzenia lub adopcji,
i które razem podejmują odpowiedzialność za zapewnienie przetrwania
oraz opiekę nad członkami grupy, za nowych członków pojawiających
się w wyniku realizacji funkcji prokreacyjnej lub adopcji, za socjalizację
dzieci, za społeczną kontrolę członków grupy, za produkcję, konsumpcję i dystrybucję dóbr i usług oraz za zapewnienie emocjonalnej zażyłości
(Vanier Institute of the Family w Kanadzie).

•

Istotą są więzi pokrewieństwa normatywnie określone, których zadaniem
jest wypełnianie zadań prokreacyjnych i socjalizacyjnych.

•

Za rodzinę uznaje się rodziny monoparentalne, dzieci adoptowane
i poczęte w związku. Związek normatywnie określony oznacza,
że podkreśla się tu rolę społeczeństwa w definiowaniu, co znaczy
być rodziną. Za rodzinę w tym ujęciu nie będą uznawane pary bezdzietne.

Inkluzyjne

Uniwersalne

Źródło: E. Biernaczyk, Współczesny model małżeństwa i rodziny w społecznym nauczaniu Kościołów rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego oraz w ujęciu świadków Jehowy, praca magisterska, Uniwersytet Zielonogórski 2010,
www.eprace.edu.pl

Rodzina wielopokoleniowa to rodzina składająca się z kilku generacji mieszkających we
wspólnym domostwie. Niestety taki model rodziny charakteryzuje społeczeństwo słabo
rozwinięte, a także środowiska wiejskie, gdzie zarówno dziadkowie, ich potomstwo oraz
wnuki zamieszkują wspólnie i prowadzą gospodarstwo. Rodziny wielopokoleniowe funkcjonują we wszystkich środowiskach, i tych ubogich i majętnych. Jednak bardzo często
w rodzinach ubogich, gdzie brak finansów, kolejni członkowie rodzin nie opuszczają domu.
Ten model funkcjonowania rodziny wielopokoleniowej występuje coraz rzadziej i obserwuje się tendencje odchodzenia od niego na rzecz rodziny małej. Proces ten dokonuje się
dzięki temu, że nowa forma stała się bardziej atrakcyjna dla wielu kształtujących się rodzin.
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Taki model umożliwia szybsze przygotowanie się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Pozwala uwolnić rodziny z dotychczasowych ram, które wiązały ją z miejscem
zamieszkania i silnie oddziaływującą tradycją. Taki wzorzec pozwala między innymi na
większą swobodę przemieszczania się, np. w poszukiwaniu pracy. Istotnym jest tu aspekt
związany z uniezależnieniem się od krewnych, co wywołuje głębokie zmiany kulturowe,
które skutkują np. wzrostem poziomu wykształcenia.
W innym miejscu znajdują się indywidualne inspiracje czy potrzeby jednostki. Opisana
sytuacja sprawia, że wielkie migracje doprowadzają do rozluźnienia więzi wspólnotowych
i rodzinnych. W Europie miało to miejsce w XX wieku, zaś w kulturach wschodnich i południowych ten model funkcjonuje obecnie. Następują wielkie migracje z krajów, w których
dominował model oparty na tradycji rodziny wielopokoleniowej, a dzieje się tak dzięki
wykorzystaniu możliwości stworzonych przez rządy europejskie.
Tabela 9. Typologia rodziny

Kryterium

Określenie
Dwupokoleniowa

Złożona z rodziców i dzieci, przedstawiana ajczęściej
za pomocą klasycznego schematu 2+2 (rodzice i dwoje dzieci)

Wielopokoleniowa

Obejmuje więcej niż dwa pokolenia krewnych i powinowatych, którzy współżyją ze sobą w przestrzennym skupieniu

Ród

Składa się z krewnych w linii prostej oraz bocznej,
wywodzących się od wspólnego przodka

Rodzina matriarchalna

Charakteryzuje się dominującym znaczeniem kobiety
w rodzinie

Rodzina patriarchalna

Z dominującą rolą mężczyzny, w rękach którego
spoczywa władza nad pozostałymi członkami rodziny

Pokoleniowość

Hierarchia prestiżu i władzy
w rodzinie

Rodzina egalitarna

W której mąż i żona mają równe prawa i obowiązki

Rodzina z matrylinearnym
systemem pokrewieństwa

Polega na liczeniu pokrewieństwa jedynie ze strony
matki przy jednoczesnym negowaniu pokrewieństwa
z kręgiem krewnych ojca (własność, nazwisko
i inne zasoby dziedziczone są po matce)

Rodzina patrylinearna

Uznaje się związek rodzinny jedynie z ojcem i jego
krewnymi (dziedziczenie następuje po ojcu)

Rodzina omnilinearna

Uznaje się równość pokrewieństwa zarówno ze strony matki, jak i ojca (dziedziczenie zasobów następuje
po obojgu rodzicach)

Sposób dziedziczenia pozycji społecznej

Charakterystyka

Źródło: D. Duch-Krzystoszek, Małżeństwo, seks, prokreacja, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 177-178
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Bardzo interesującą koncepcję cyklu życia rodziny zdefiniował Duvall. Przedstawiona
w postaci wykresu prezentuje się następująco:
Rysunek 5. Cykl życia rodziny według Duvalla

Źródło: M. Ziemska, Rodzina współczesna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 45-46

Duvall wyróżnia 8 faz w cyklu życia rodziny. W pierwszej fazie mamy parę małżeńską bez dzieci. Na tym etapie głównym zadaniem jest wspólne tworzenie satysfakcjonującego związku,
akceptacja norm i zasad panujących w sferach kulturowych i zwyczajowych. Duvall szacuje
czas trwania tego okresu na dwa lata. W momencie pojawienia się dziecka rodzice zostają
zmuszeni do przystosowania się do nowej sytuacji. Ich aktywność skoncentrowana jest
przede wszystkim na zaspokajaniu potrzeb i stymulowaniu zainteresowań małego dziecka
przy uwzględnieniu jego predyspozycji. W tym okresie mogą się pojawić kryzysy związane z energetycznym wyczerpaniem i brakiem czasu na zaspokojenie potrzeb rodziców.
Czas trwania tego etapu trwa od urodzenia pierwszego dziecka do 30 miesiąca jego życia.
W trzeciej fazie życia rodziny dziecko nadal pozostaje w centrum zainteresowania rodziny.
Do głównych zadań dorosłych należy odpowiednie zadbanie o jego rozwój, który opiera się
w tym czasie na zabawie i konsekwentnym wychowywaniu. Rodzice muszą także zapewnić
swojemu potomstwu poczucie bezpieczeństwa i miłości. Okres ten trwa on od 30 miesiąca
do 6 roku życia pierwszego dziecka.
W kolejnym okresie rodzice i opiekunowie zachęcają dzieci do osiągania jak najlepszych
wyników w edukacji szkolnej. Głównym celem realizowanym w tym czasie jest socjalizacja dzieci, która polega na dostosowywaniu się do norm obowiązujących w społeczności
kolegów i koleżanek. Etap ten obejmuje czas, kiedy wiek najstarszego dziecka sytuuje się
między 6 a 13 rokiem życia.
Głównym celem następnego etapu rozwoju rodziny jest w dalszym ciągu kontynuowanie
procesu wychowawczego, przy czym kluczowe staje się równoważenie wolności z odpowiedzialnością. Doprowadzić ma to do stopniowego usamodzielniania się młodzieży.
W tym czasie formują się ich zainteresowania, które mogą wpływać na wybór dalszej drogi
kształcenia. Innym celem jest przygotowywanie się rodziców do okresu porodzicielskiego,
kiedy będą mogli pogłębiać swoje zainteresowania i wyznaczyć dalszą drogę zawodową.
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Obejmuje on okres między 14 a 21 rokiem życia pierwszego dziecka.
Szósta faza to okres, kiedy dzieci opuszczają dom. Jest to czas podejmowania przez młodych dorosłych pracy, studiów, wstępowania w związki małżeńskie. Zadaniem rodziców
jest wspieranie ich zgodnie z panującymi zwyczajami. Etap ten jest związany z opuszczaniem domu rodzinnego przez dzieci i kończy się w momencie, gdy żadne z nich już tam
nie pozostaje.
W następnym okresie następuje odbudowanie związku małżeńskiego oraz podtrzymanie
więzi rodzinnych ze starszą i młodszą generacją. Często na tym etapie rodziny przechodzą
kryzys „pustego gniazda”.
Na koniec rodzice przechodzą na emeryturę i mogą wtedy realizować swoje zainteresowania. Ten etap kończy się wraz z ich śmiercią.
Pozytywne przejście cyklu życia rodziny wymaga od jej członków ciągłej adaptacji do nowych
ról i zadań. Każda rodzina w mniejszym lub większym stopniu musi się zmierzyć z trudnościami i kryzysami. Zmiany w cyklu jej życia wpływają na każdego jej członka. Rodzina, jak
każda grupa, ma własną strukturę, która wyznacza układ ról: małżeńskich, rodzicielskich,
siostrzanych, braterskich itp., a to z kolei determinuje stosunki międzyludzkie, które mogą
oddziaływać na przebieg cyklu życia poszczególnych jednostek oraz firmy rodzinnej . Inną
ciekawą koncepcją definiowania cyklu życia rodziny jest propozycja przedstawiona przez
Haleya, która wygląda następująco:
Rysunek 6. Cykl życia rodziny według Haleya

Źródło: J. Haley, Niezwykła terapia. Techniki teraupeutyczne Miltona H. Ericksona, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1995, s. 34

W przypadku rodziny i firmy rodzinnej autora poszczególne etapy rozwoju przebiegały
w sposób bardzo zbliżony do przedstawionych wyżej modeli. Narzeczeństwo trwało od
szesnastego do dwudziestego pierwszego roku życia autora, czyli prawie 6 lat. Był to bardzo dobry okres, który pozwolił narzeczonym na wzajemne dobre poznanie i kształtowanie. W początkowym okresie narzeczeństwa byli uczniami i uczęszczali do różnych szkół,
mieli też różne zainteresowania, w przypadku autora w dużej części wykreowane przez
rodziców. Poza szkołą zajmował się sportem (siatkówka), starał się jednak tak organizować
czas wolny, aby narzeczeni mogli spędzać go jak najwięcej razem.
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Okres wczesnego małżeństwa rozpoczął się, gdy autor mając 21 lat, na I roku studiów, zawarł
związek małżeński. W tym okresie każde z małżonków przechodziło fazę uniezależniania się
od rodziców i walczyło o to, aby podejmować autonomiczne decyzje. Małżonkowie wybrali to samo miasto dla swoich studiów, aby być razem. Pojawienie się dziecka w rodzinie
wymagało wypracowania nowego typu relacji. Konflikty, które się wtedy pojawiły, związane
były z podziałem pracy i odpowiedzialnością za dziecko oraz koniecznością zapewnienia
bytu materialnego całej rodzinie. Córka urodziła się, gdy autor był na drugim roku studiów.
Jego żona, studiująca na czwartym roku, musiała wziąć urlop wychowawczy jednoroczny, a autor rozpoczął działalność gospodarczą na terenie miasta, gdzie studiował. Obojgu
rodzicom udało się ukończyć studia na Politechnice. Po studiach autor odbył jednoroczną
służbę wojskową. Krótko przedtem urodziło się drugie dziecko - syn.
Środkowa faza małżeństwa, a zarazem środkowa faza cyklu życia, obfituje w problemy
wynikające zarówno z wzajemnych zależności pomiędzy wszystkimi członkami rodziny,
jak i dążenia do samorealizacji rodziców. W tym okresie autor rozpoczyna intensywną działalność gospodarczą. Początkowo pracuje wspólnie ze swoimi rodzicami. Po ich śmierci
rozszerza działalność na nowe, większe rynki. Skutkuje to zmianą miejsca zamieszkania
i przeprowadzką całej rodziny. Wszyscy jej członkowie muszą odnaleźć się w nowym środowisku. W tym okresie zostają sprecyzowane - cel firmy rodzinnej autora oraz cele jego
rodziny. Ich realizacja umożliwia życie na założonym poziomie ekonomicznym, pozwala również zaspokajać indywidualne potrzeby i pasje poszczególnych członków rodziny.
Przedsiębiorstwo autora w okresie 15 lat rozrasta się i dywersyfikuje działalność i wszyscy
członkowie rodziny bliższej i dalszej znajdują w nim swoje miejsce. Realizują się pracując
nad różnymi projektami, co przynosi im satysfakcję, a firmie - zysk. Analizując życie rodziny
na tym etapie należy wspomnieć o syndromie opuszczonego gniazda. Dzieci zakładając
swoje rodziny wyfruwają ze wspólnego gniazda, które tak starannie było dla nich przygotowane i zapewniało im dobre miejsce do spania, jedzenia, spędzania razem wolnego czasu. Rozpoczyna się nowy etap w funkcjonowaniu rodziny i firmy rodzinnej. W tym okresie
rodzice zaczynają zdawać sobie sprawę, że są ostatecznie zdani na siebie i muszą od nowa
wypracować wzorce rozwiązywania konfliktów. W rodzinie pojawiają się nowe osoby, które
szybciej lub wolniej zostają partnerkami/partnerami czy żonami/mężami dzieci. Niejednokrotnie wymaga to nowego zdefiniowania relacji z dziećmi oraz relacji pomiędzy rodzicami i otoczeniem rodziny. Na tym etapie rodzice wypracowują nowe sposoby wzajemnych
relacji, dostosowują się do nowej roli w rodzinie - dziadków, i najważniejsze, oddają prawo
decydowania swoim dzieciom.
Emerytura i okres starości to czas dysponowania wolnym czasem, który można zagospodarować pomagając dzieciom bądź wnukom lub samorealizując się i spełniając swoje
marzenia. Bardzo ważne na tym etapie jest ustalenie zakresu i celowości pomocy dzieciom.
Analiza cyklu życia rodziny przedstawiona w tym rozdziale w sposób bezpośredni pokazuje jej wpływ na firmę rodzinną. Nieuwzględnienie w/w przedstawionych aspektów cyklu
życia rodziny w działaniu firmy rodzinnej zwiększa ryzyko jej funkcjonowania, w wielu
przypadkach narażając byt poszczególnych członków rodziny (będących lub niebędących
pracownikami firmy rodzinnej) jak i całej rodziny.
2.4. Firmy rodzinne a cykl życia jednostki
Każdy człowiek rozwija się w sposób indywidualny, a oddziałują na niego czynniki biologiczne (cykl życia: narodziny, dzieciństwo, młodość, wiek średni, starość i śmierć), kulturowe,
geograficzne, teologiczne, społeczne i inne.
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Cykl życia jednostki oddziałuje na cykl życia rodziny oraz w różny sposób wpływa na funkcjonowanie firmy rodzinnej. Wśród możliwych relacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami można rozważać takie, gdzie pracownicy są ze sobą spokrewnieni, a zasady współpracy
opisano w konstytucji firmy rodzinnej bądź są określone poprzez strukturę przedsiębiorstwa. W takim przypadku jednostki oddziałują zarówno na firmę, jak i rodzinę, równocześnie realizując siebie. Sukces firmy rodzinnej zależy wówczas od jednostki wiodącej, która
bierze na siebie odpowiedzialność za dobrobyt rodziny, który można zapewnić tylko wtedy,
gdy biznes funkcjonuje poprawnie.
Funkcjonowanie firm rodzinnych jest ściśle związane z decyzjami jednostki o założeniu, prowadzeniu i kierunkach rozwoju przedsiębiorstwa dla kształtowania wspólnego dobra rodziny
(chodzi zarówno o korzyści materialne, jak i pozamaterialne).
Przedstawiciel rodziny (jednostka) musi posiadać cechy i kompetencje przedsiębiorcy, dzięki
którym, dysponując zdefiniowaną strategią, może zrealizować postawione przez siebie cele.
Prawdziwym, w świetle prowadzeniu biznesu (firmy rodzinnej) wydaje się być stwierdzenie:
stajesz się tym, kim stworzysz się we własnych myślach. Myśl ta zdefiniowana została przez
autora dysertacji w wyniku wieloletniej obserwacji uczestniczącej, a ogniskują się w niej aspekty:
religijne, filozoficzne, wiedzy metafizycznej czy psychologicznej. Dewiza ta ma zastosowanie
zarówno w stosunku do poszczególnych jednostek, jak i rodzin właścicieli firmy rodzinnej.
Wszystko co widzisz i przeżywasz, jest wyrazem myśli ludzkich, które kryją się za wydarzeniami. R.W. Emerson potwierdził to stwierdzenie, gdy pisał: „każda wielka organizacja jest
jedynie przedłużonym cieniem jednostki70”. Sukces nie jest kwestią cudu ani szczęśliwego
trafu, a wszystko co się dzieje, ma z punktu widzenia jednostki (rodziny), swoje przyczyny.
W momencie kiedy człowiek jest absolutnie pewien, czego chce, wystarczy by naśladował innych, którzy osiągnęli to przed nim. W końcowym rozrachunku osiągnie się te same
rezultaty, co oni.
Zasady, przyczyny i skutki, wiara w siebie czy oczekiwania, mają determinujący wpływ na
ludzi wokół, w tym na członków rodziny. To, czego oczekuje się od ludzi i sytuacji, określa
podejście człowieka (jednostki) do nich w większym stopniu niż jakikolwiek inny czynnik.
Oczekiwania zwykle stają się rzeczywistością. W przypadku, gdy w firmie nastąpi kryzys,
należy zastosować zasadę przyciągania, która w tym wypadku sprowadza się do zatrudnienia
nowej osoby, która potrafi zmienić sposób myślenia ludzi, ich nastawienie do samych siebie
oraz do tego co robią.
Zasada zgodności stwierdza, że tak naprawdę do końca można kontrolować tylko jedną
rzecz, a mianowicie sposób swojego myślenia. Myśląc i mówiąc tylko o tym, czego się pragnie, zostaje się kowalem własnego losu (rozwoju). Zarówno założyciel (nestor) w pierwszym
pokoleniu, jak i jego sukcesorzy, stanowią filar funkcjonowania firm rodzinnych.
Spełnienie oczekiwań pozostałych członków rodziny, zarówno tych zaangażowanych jak
i niezaangażowanych w firmę rodzinną, jest sporym wyzwaniem dla jednego człowieka.
Pojedyncza osoba kierująca firmą rodzinną, która odpowiada za biznes (wyniki finansowe), funkcjonuje również w innych obszarach życia swojej rodziny, pełni w niej różne role
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R.W. Emerson, Essays by Ralph Woldo Emerson, ReadHowYouWant Classic Library, USA 2008, s. 187.
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i to jest dla niej dodatkowym wyzwaniem. Obserwujemy tutaj zjawisko przenikania się ról.
Sytuacja taka jest wyróżnikiem firmy rodzinnej, rozpatrywanej na tle firm nierodzinnych.
•

Etapy życia człowieka dorosłego odnoszone do firm rodzinnych mają kluczowe znaczenie.
Ich przebieg ma silny związek z procesem przygotowania kolejnych pokoleń do potencjalnej
i skutecznej sukcesji na rzecz dzieci i wnucząt. W pierwszej fazie życia przyszłego sukcesora, fazie niemowlęcej, oczekuje on bliskości i miłości rodzicielskiej i ogromne znaczenie
ma jego prawidłowy rozwój sensomotoryczny. W drugiej fazie, dzieciństwa młodszego,
przyszły sukcesor staje się otwarty i wymaga poznania bliższego i dalszego jego otoczenia.
W fazie trzeciej, dzieciństwa średniego, dziecko rośnie i równocześnie rozpoczyna się jego
edukacja dotycząca firmy rodzinnej, przedsiębiorczości, kultury rodzinno-biznesowej oraz
zapoznanie z pozytywnymi i negatywnymi stronami bycia przedsiębiorcą. W tym czasie
dziecko, co jest bardzo ważne, rozwija swoją sprawność fizyczną, określa postawę wobec
samego siebie i otoczenia, uczy się odnajdywać w określonych rolach: męskiej, żeńskiej,
starszego brata, siostry, lidera, członka grupy rówieśniczej, czy jednostki podporządkowanej
starszym bądź silniejszym. Wtedy też uzyskuje niezależność osobistą i zaczyna dokonywać
wyborów. Środowisko rodzinno-biznesowe, w którym wzrasta i rozwija się, może się stać
inkubatorem umiejętności przedsiębiorczych. Dziecko w tym okresie, jak również w fazach
późniejszych, ma do zrealizowania wiele zadań wynikających z relacji z otoczeniem, a w tym:

•

nawiązywanie nowych kontaktów,

•

budowanie dojrzałych więzi z rówieśnikami obu płci,

•

kształtowanie roli męskiej lub kobiecej,

•

akceptacja swojego wyglądu,

•

osiąganie niezależności od rodziców i innych osób dorosłych,

•

przygotowanie się do małżeństwa i życia w rodzinie,

•

przygotowanie się do kariery zawodowej,

•

rozwijanie ideologii dążenia: osiągnięcie odpowiedzialności społecznej,

•

przyjęcia przyszłej roli sukcesora lub pracownika w firmie rodzinnej,

•

akceptacja (lub negacja) wartości rodzinnych i wartości firmy,

•

wypracowanie kompromisu między oczekiwaniami w firmie i rodzinie oraz własnymi
dążeniami,

•

opracowanie drogi rozwoju z uwzględnieniem powyższych oczekiwań.

Cykl życia jednostki oddziałuje wielopoziomowo na cykl życia firmy rodzinnej i to w sposób bezpośredni. Pomijając aspekt biologiczny (narodziny, dzieciństwo, wiek średni, starość,
śmierć), niezmiernie istotne są między innymi takie kategorie jak: akceptacja przez jednostkę wartości rodziny jako całości, identyfikacja wzajemnych relacji z pozostałymi członkami
rodziny będącymi lub niebędącymi pracownikami firmy rodzinnej, relacje z interesariuszami jej bliższego i dalszego otoczenia, rodziną jako grupą oraz firmą rodzinną funkcjonującą
zarówno w środowisku klasycznym, jak i cyfrowym.
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Tabela 10. Faza czwarta i piąta cyklu życia jednostki
•

wybór partnera życiowego

•

podnoszenie umiejętności związanych z zainteresowaniami zawodowymi
(szkoła, praktyka itp.)

•

podjęcie decyzji o zaangażowaniu się (lub rezygnacji) w biznes rodzinny

•

odnajdywanie się w rolach: partnera życiowego, pracownika, szefa, syna (córki) itp.

•

założenie rodziny i podjęcie decyzji odnośnie posiadania dzieci

•

wychowywanie dzieci

•

prowadzenie domu

•

prowadzenie firmy rodzinnej (praca w firmie rodzinnej)

•

przyjmowanie odpowiedzialności za funkcjonowanie firmy rodzinnej

•

znalezienie pokrewnej duszy w aspekcie społecznym (z rodziny lub spoza rodziny)

•

wspomaganie dorastających dzieci tak, aby stawały się odpowiedzialnymi
i szczęśliwymi ludźmi dorosłymi

•

wprowadzanie dzieci w biznes rodzinny

•

opracowanie i realizacja składowych planu sukcesji

•

osiągnięcie dojrzałej odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej

•

uzyskanie i utrzymywanie zadowalającej sprawności w pracy zawodowej

•

przeprowadzenie sukcesji

•

odnalezienie się w nowej roli zawodowej, np. doradcy

•

wypełnianie wolnego czasu zajęciami typowymi dla ludzi dorosłych

•

akceptowanie i dostosowanie się do fizjologicznych zmian wieku średniego

•

przystosowanie do starzenia się

•

zaakceptowanie nowej, reprezentacyjnej roli nestora rodu

•

przystosowanie się do spadku sił fizycznych

Późna dojrzałość,

•

powyżej 65 lat

przystosowanie się do emerytury i zmniejszonego wpływu na podejmowane
w firmie decyzje

•

pogodzenie się ze śmiercią współmałżonka

•

utrzymywanie stosunków towarzyskich z osobami w swoim wieku

•

przyjmowanie i dostosowanie się do zmiennych ról społecznych

Wczesna dorosłość,
do 35 roku życia

Wiek średni 36-65 lat

Źródło: E. Więcek-Janka, Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi, Wydawnictwo Politechniki
Poznańskiej, Poznań 2013, s. 117
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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 działalności w firmach rodzinnych – próba ogółem (N=247, w %)

38

www.sulislaw.pl

Notatki

www.sulislaw.pl

39

Notatki

40

www.sulislaw.pl

Notatki

www.sulislaw.pl

41

Dr Jerzy Bar
Pomysłodawca, twórca i nestor grupy firm
rodzinnych Towarzystwo Inwestycyjne BTA.
Laureat wielu nagród gospodarczych. W 2015
r. przyznany tytuł „Heros polskiej gospodarki”,
w 2016 r. laureat Złotego Lauru Umięjętności
i Kompetencji". Ukończył studia na Politechnice
Rzeszowskiej w 1987 roku. Od wielu lat specjalizuje
się w inwestowaniu w nowoczesne, funkcjonalne
i przyjazne dla użytkowników budynki biurowe, jak
również w obiekty zabytkowe. Jest doktorem nauk
ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Rozprawa doktorska pokazuje nowe kierunki prowadzenia złożonych
badań naukowych, o istotnym znaczeniu dla praktyki biznesowej. (...)
Wszystkie rozważane problemy są bardzo ważne jako zagadnienia gospodarcze (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

Przedmiotem rozprawy jest istotne zagadnienie gospodarcze, o znaczeniu
naukowym i praktycznym tworzenia oraz funkcjonowania firm, określanych 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.
Prof. zw. Dr hab. Jan Daniel Antoszkiewicz
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