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Rozdział III
Identyfikacja cech charakterystycznych
dla firm rodzinnych
3.1 Wartości w firmie rodzinnej
Nestorzy to najważniejsza instancja decyzyjna. W obrębie wybranej przez nich normy prawnej posiadają upoważnienie do ustalania wartości i celów oraz podejmowania ostatecznych
decyzji. Podczas prowadzenia tych działań nestorzy powinni sformułować swoje oczekiwania
co do przedsiębiorczej orientacji, a w szczególności w stosunku do stabilności, rentowności
i długoterminowego rozwoju. Powinni brać przy tym pod uwagę, że wartości kierują każdą
naszą decyzją, a więc i naszym losem. Dlatego Ci, którzy znają własne wartości i żyją w zgodzie z nimi, stają się przywódcami.
Jeżeli chcemy osiągnąć największe możl we życiowe spełnienie, to musimy zdecydować,
jakie wartości w życiu są najważniejsze dla nas i naszej firmy, co najwyżej cenimy, a następnie
z całym poświęceniem i determinacją żyć na co dzień w zgodzie z tymi wartościami. Trzeba
pamiętać, że podjęcie jakiejkolwiek decyzji sprowadza się do wyklarowania hierarchii wartości.
Wartości w firmie rodzinnej stanowią kluczowy obszar badań. Wartości nestora i członków
jego rodziny posiadają bowiem znaczący wpływ na kształt modelu zarządzania firmą rodzinną. W trakcie badania respondentów poproszono o wskazanie najważniejszych ich zdaniem
wartości firmy rodzinnej. Uzyskane wyniki dla próby ogółem zaprezentowano na Rysunku 7.
Rysunek 7. Najważniejsze wartości w firmie rodzinnej – próba ogółem (N=300, w %)

Uwaga: Odpowiedzi nie sumują się do 100%, respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Źródło: badania własne
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W opinii badanych najważniejszą wartością w firmie rodzinnej jest doświadczenie. Uważa
tak blisko 2/3 respondentów. Na kolejnych trzech miejscach, ale już ze znacznie mniejszym
odsetkiem wskazań, znalazły się takie wartości, jak: odpowiedzialność, dobra atmosfera
i rzetelność. Wszystkie wymienione kategorie zostały uznane za najważniejsze wartości
w firmie rodzinnej przynajmniej w czterech na dziesięć badanych przedsiębiorstwach.
Rozkład odpowiedzi według przyjętego przekroju badawczego – etapów rozwoju firmy
rodzinnej, zaprezentowano w Tabeli 11.
Tabela 11. Najważniejsze wartości w firmie rodzinnej (w %)

Firmy według etapów rozwoju
Próba
Wyszczególnienie

ogółem
(N=300)

narodziny

młodość

dojrzałość

schyłek

(n=75)

(n=75)

(n=75)

(n=75)

Doświadczenie

62,3

68,0

61,3

57,3

62,7

Odpowiedzialność

47,7

52,0

52,0

44,0

42,7

Dobra atmosfera

42,0

45,3

49,3

45,3

28,0

Rzetelność

40,0

44,0

36,0

46,7

33,3

38,0

34,7

37,3

37,3

42,7

Stabilizacja

32,0

34,7

33,3

34,7

25,3

Dziedzictwo i trwałość

28,7

21,3

28,0

34,7

30,7

Zysk

25,7

25,3

25,3

16,0

36,0

Wspólne cele

25,0

18,7

25,3

28,0

28,0

Zaufanie

24,0

26,7

26,7

22,7

20,0

Reputacja rodziny

23,7

17,3

22,7

25,3

29,3

Honor firmy

17,7

10,7

8,0

25,3

26,7

16,7

18,7

12,0

20,0

16,0

12,3

16,0

16,0

2,7

14,7

12,3

14,7

5,3

16,0

13,3

8,0

5,3

6,7

8,0

12,0

Dobre relacje pomiędzy
członkami rodziny

Uczciwość wobec interesariuszy
Wykształcenie
Dobro pracownika nie będącego członkiem rodziny nestora
Intuicja

Uw a g a: O d p ow i e d z i n i e s u m uj ą s i ę d o 10 0% , re s p o n d e n c i m o g l i w s k a z a ć w i ę c ej n i ż j e d n ą o d p ow i e d ź .
Źródło: badania własne
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Doświadczenie jako wartość w firmie rodzinnej wskazywana jest na pierwszym miejscu przez wszystkie badane firmy rodzinne, bez względu na ich etap rozwoju. Wydaje się
więc być to wartość fundamentalna, na której opiera się rozwój i długofalowość działania
przedsiębiorstwa. Niezaprzeczalnie mocną pozycję wśród najważniejszych wartości firm
rodzinnych ma odpowiedzialność. Bez względu na etap rozwoju, zawsze wskazywało ją
ponad 40% badanych firm. Na uwagę zasługuje także kategoria zysku jako wartości w firmie
rodzinnej. Wśród firm znajdujących się w pierwszych trzech etapach rozwoju znajduje się
on na dość odległej pozycji w hierarchii wartości, natomiast wśród firm będących w etapie
schyłku zajmuje czwartą lokatę z 36% wskazań.
Różnice w odpowiedziach właścicieli i sukcesorów co do tego, która z wartości zalicza się
lub nie zalicza do najważniejszych wartości firm rodzinnych przedstawiono w Tabeli 12.
Tabela 12. Najważniejsze wartości w firmie rodzinnej w opinii nestorów i sukcesorów (N=600, w %)

Wyszczególnienie

Nestor

Sukcesor

Doświadczenie

62,3

50,7

Odpowiedzialność

47,7

35,3

Dobra atmosfera

42,0

46,3

Rzetelność

40,0

38,0

38,0

37,7

Dobre relacje pomiędzy
członkami rodziny
Stabilizacja

32,0

25,3

Dziedzictwo i trwałość

28,7

24,0

Zysk

25,7

33,0

Wspólne cele

25,0

32,0

Zaufanie

24,0

35,3

Reputacja rodziny

23,7

20,0

Honor firmy

17,7

16,7

Uczciwość wobec interesariuszy

16,7

16,3

Wykształcenie

12,3

13,3

12,3

13,3

8,0

11,0

Dobro pracownika nie będącego członkiem rodziny nestora
Intuicja

Uw a g a: O d p ow i e d z i n i e s u m uj ą s i ę d o 10 0% , re s p o n d e n c i m o g l i w s k a z a ć w i ę c ej n i ż j e d n ą o d p ow i e d ź .
Źródło: badania własne

Z zamieszczonych danych wynika, że oceny nestorów i sukcesorów w analizowanej kwestii
są wyraźnie zbieżne. W czołówce najważniejszych wartości według nestorów są aż cztery
najważniejsze wartości sukcesorów. Nestorzy w „pierwszej piątce” widzą odpowiedzialność,
natomiast sukcesorzy dodatkowo zaufanie. Największą różnicę w poglądach dotyczących
wartości zaobserwowano dla kategorii „odpowiedzialność” (12,4 punktu procentowego).
Z kolei różnicę wynoszącą 11,6 pkt. procentowego zaobserwowano dla wartości „doświadczenie” W obu wymienionych przypadkach to nestorzy częściej uważali te kategorie za najważniejsze wartości firmy rodzinnej, niż sukcesorzy. Największa różnica, kiedy to sukcesorzy
wskazywali częściej niż nestorzy daną kategorię za najważniejszą wartość firmy, dotyczyła
zaufania (11,3 pkt. procentowego) i zysku (7,3 pkt. procentowego).
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Druga część indywidualnego wywiadu pogłębionego koncentrowała się wokół wartości
firmy rodzinnej. W pierwszej kolejności respondenci poproszeni zostali o ustosunkowanie
się do tezy głoszącej, że niektórzy właściciele, a szczególnie niektórzy sukcesorzy nie znają,
a nawet jak znają to, nie respektują podstawowych wartości firmy, na których powinni budować cele firmy i określać swoje zobowiązania. Następnie poproszono badanych o wymienienie wartości, którymi się kierują i opisanie czym te wartości dla nich są.
Na zakończenie tej części rozmowy respondentów poproszono o ustosunkowanie się do
wyników przeprowadzonych wcześniej badań ilościowych na temat podstawowych wartości firm rodzinnych.
W Tablicy 13 w syntetyczny sposób ujęto uzyskane wypowiedzi dotyczące tezy o nieznajomości i nierespektowaniu wartości firmy rodzinnej przez nestorów i sukcesorów. Do
przedstawionej tezy badani podchodzili na ogół z dystansem, często wątpiąc by taka sytuacja mogła mieć miejsce. Część respondentów zgodziła się jednak, że nestorzy, a zwłaszcza sukcesorzy nie znają i nie respektują wartości firmy. Niektórzy z badanych próbowali
wytłumaczyć, wyjaśnić taki stan rzeczy przywołując jako argumenty różnice pokoleniowe,
bark zrozumienia, różne style życia, przypadkowe przejęcie firmy czy prawo do samostanowienia i własnej wizji biznesu. Były także wypowiedzi ukazujące „dobre praktyki” w przekazywaniu wartości młodemu pokoleniu. W opinii respondentów ich podstawą są dobre
relacje między rodzicem – nestorem a dzieckiem – sukcesorem oraz angażowanie dzieci
w sprawy firmy od najmłodszych lat.

Tabela 13. Stosunek badanych do tezy o nieznajomości i nierespektowaniu podstawowych wartości firmy rodzinnej przez
jej nestorów i sukcesorów – synteza wyników (N=40)

Nestorzy

Sukcesorzy

1

2
Firmy w etapie narodzin

Nestorzy i sukcesorzy powinni znać wartości swojej firmy
i prowadzić firmę według tych właśnie wartości. Jeżeli tak
nie jest to dzieje się bardzo źle. Wartości firmy są podstawą określania jej celów w przyszłości. Wartości kształtują
firmę rodzinną.

Zakładając firmę każdy powinien wiedzieć czego się ma
trzymać, jakie są – będą wartości jego firmy. Wartości firmy
powinny być znane nie tylko nestorowi i sukcesorowi, ale
także wszystkim innym interesariuszom. Każdy kto ma kontakt z firmą powinien wiedzieć jakich wartości w tej firmie
się przestrzega. Co do samych sukcesorów – trudno od
nich wymagać, by zgadzali się z wszystkimi wartościami
nestora. Mogą mieć przecież swoje pomysły i wyznawać
własne wartości, co może być z korzyścią dla firmy – lub nie.

Firmy w etapie młodości
O ile rzeczywiście tak jest, to są to nieliczne przypadki.
Nestor musi znać wartości swojego biznesu. Musi też przekazywać je następnemu pokoleniu. Jeśli mu się to nie uda,
jest to jego porażka wychowawcza. Nieznajomość wartości firmy przez sukcesora zdarzyć się może jedynie w
przypadku nieoczekiwanej, nagłej sukcesji (choroba, zgon
nestora, czy inny przypadek losowy). W przypadku, kiedy
spada na niego ciężar poprowadzenia firmy, którą nie był
nigdy zainteresowany.

10

Zjawisko to jeśli występuje, to na pewno nie często. Bez
znajomości wartości i celów firmy trudno ją rozwijać. Można zaprzepaścić wszystko o czym marzyli i co stworzyli
pierwsi nestorzy.
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Firmy w etapie dojrzałości
Jest to częsta sytuacja w przypadku sukcesorów. Sukcesorzy często nie respektują podstawowych wartości firmy.
Przejmują firmę często z jakiś przyczyn losowych nic o niej
nie wiedząc. Nie realizują przyjętych planów, nie angażują
się. Nie chcą pracować tylko zarządzać. Jeśli sukcesor nie
jest wdrażany w sprawy firmy od dziecka często nie potrafi
docenić tego co jego poprzednik wykonał i ile wysiłku w
to wszystko włożył.

Osoby, które są właścicielami i sukcesorami znają i respektują
wartości firmy. Jeżeli jednak tak nie jest, to ignorowanie wartości firmy na pewno nie zapewni im sukcesu w przyszłości.
Nieznajomość wartości, nie respektowanie wartości jest
myśleniem krótkoterminowym, płytkim, zorientowanym na
krótkoterminowy zysk, a nie na długofalowy rozwój firmy.

Firmy w etapie schyłku
Ludzie coraz częściej nie mają nawet zwykłych, ogólnoludzkich zasad. Przekłada się to również na biznes. Choć
nie zawsze tak jest. Generalnie osoby prowadzące firmę
wiedzą czego chcą, mają określone wartości i cele. Co do
sukcesorów – zawsze były różnice pokoleniowe. Młodzi
żyją inaczej, niż ludzie dojrzali. Ważne, by nestorzy wpajali wyznawane wartości swoim następcom, istnieje wtedy
szansa, że je przejmą.

Trudno się z tym zgodzić. Jeżeli coś się robi, to trzeba się
na tym znać. Wartości firmy powinny być respektowane tak
aby utrzymać pewną rangę i dobre imię firmy. Podstawą
przejmowania wartości firmy przez sukcesorów są dobre
relacje w rodzinie, dobre relacje z nestorem–rodzicem.
Jeśli tak jest, to młody człowiek wpaja sobie do głowy idee
i pewne wzorce od małego i z biegiem lat stają się dla niego jak dekalog dla katolika – po prostu czymś naturalnym.

Źródło: badania własne

Następnie respondentów poproszono, by sami przyznali na ile znają i respektują wartości
swojej firmy. Zebrane wypowiedzi, w formie syntezy przedstawiono w Tabeli 13. Jak można było się spodziewać, zarówno nestorzy, jak i sukcesorzy deklarowali na ogół znajomość
i respektowanie przyjętych w ich firmie rodzinnej wartości. Szczególnie widoczne było to
wśród nestorów, którzy podkreślali także przy tej okazji swój udział i rolę w ukształtowaniu tych wartości np.: „Sam je tworzyłem, więc nie mogę łamać zasad, które sam tworzę.”
(S5W). Znajomość i respektowanie zasad deklarowali także sukcesorzy, choć wśród nich
znalazły się osoby, które przyznały że wartości znają częściowo lub nawet słabo np. „Myślę,
że tak na 80 – 90% znam, natomiast całkowicie respektuję.” (M5S) oraz „Raczej słabo znam
te wartości” (D4S).
Tabela 14. Znajomość i respektowanie wartości firmy przez nestorów i sukcesorów – synteza deklaracji badanych (N=40,
liczba wskazań)

Nestorzy

Sukcesorzy

1

2
Firmy w etapie narodzin

•

Znam i respektuję (4)

•

Znam i respektuję w dużym stopniu (1)

•

Znam i respektuję całkowicie (2)

•

Znam i respektuję (2)

•

Częściowo znam i respektuję (1)

Firmy w etapie młodości
•

Znam i respektuję (3)

•

Znam i częściowo respektuję (2)

•

Znam je bardzo dobrze i całkowicie respektuję (3)

•

Znam je bardzo dobrze i respektuję w miarę możliwości (1)

•

Znam częściowo, ale te, które znam całkowicie respektuję (1)

Firmy w etapie dojrzałości
•

Znam bardzo dobrze i respektuję (4)

•

Znam je dobrze i respektuję (1)

•

Znam i respektuję całkowicie (3)

•

Wydaje mi się, że znam (1)

•

Raczej słabo znam te wartości (1)

Firmy w etapie schyłku
•

Znam je i w pełni respektuję (2)

•

Znam je bardzo dobrze i całkowicie respektuję (4)

•

Znam je i respektuję (3)

•

Znam i staram się respektować najlepiej, jak potrafię (1)

Źródło: badania własne
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Pytając respondentów o znajomość i respektowanie zasad, na których opiera się funkcjonowanie ich firm rodzinnych, poproszono również o wskazanie tych najważniejszych,
podstawowych dla nich wartości. Każdy badany mógł podać dowolną ilość wartości, pod
warunkiem, że są one znane i respektowane w jego firmie. Nie zaobserwowano wyraźnych
różnić między wypowiedziami nestorów i sukcesorów, jak i pomiędzy poszczególnymi
firmami rozpatrywanymi ze względu na etap ich rozwoju. Do wskazywanych najczęściej
wartości należą: dobra atmosfera w firmie, zaufanie, dbałość o klienta, odpowiedzialność
i doświadczenie. Tak więc wśród wymienionych znalazły się także wszystkie wartości najczęściej wskazywane w badaniach ilościowych.
Tabela 15. Wartości firmy rodzinnej – deklaracje badanych (N=40, liczba wskazań)

Nestorzy

Sukcesorzy

1

2
Firmy w etapie narodzin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dbałość o klienta (3)
Dobra atmosfera (1)
Etyka (1)
Jakość (1)
Kwalifikacje (1)
Odpowiedzialność (1)
Pracowitość (1)
Rzetelność (1)
Uczciwość (1)
Zaangażowanie (1)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dobra atmosfera (3)
Dbałość o klienta (2)
Zaufanie (2)
Doświadczenie (1)
Dyspozycyjność (1)
Jakość (1)
Partnerstwo (1)
Punktualność (1)
Utrzymanie firmy w rękach rodziny (1)
Zysk (1)

Firmy w etapie młodości
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odpowiedzialność (2)
Wspólne cele (2)
Lojalność (1)
Rodzina (1)
Rzetelność (1)
Szacunek dla innych ludzi (1)
Wartość rynkowa firmy (1)
Współpraca (1)
Zaangażowanie (1)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doświadczenie (1)
Etyka (1)
Intuicja (1)
Odpowiedzialność (1)
Pracowitość (1)
Respektowanie prawa (1)
Rodzina (1)
Stabilność firmy (1)
Szacunek dla innych ludzi (1)
Uczciwość (1)
Zaufanie (1)
Zdrowa konkurencja (1)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaufanie (3)
Doświadczenie (1)
Dyscyplina pracy (1)
Lojalność (1)
Odpowiedzialność (1)
Pracowitość (1)
Rzetelność (1)
Sprawiedliwość (1)
Uczciwość (1)
Zaangażowanie (1)

Firmy w etapie dojrzałości

•
•
•
•
•
•
•

Doświadczenie (2)
Odpowiedzialność (2)
Dobra atmosfera (1)
Dbałość o klienta (1)
Lojalność (1)
Szacunek dla innych ludzi (1)
Zaufanie (1)

Firmy w etapie schyłku
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaufanie (2)
Jakość (1)
Jedność (1)
Reputacja firmy (1)
Rzetelność (1)
Satysfakcja z pracy (1)
Szacunek dla innych ludzi (1)
Szczerość (1)
Utrzymanie firmy w rękach rodziny (1)

•
•
•
•
•
•
•

Szacunek dla innych ludzi (2)
Dbałość o klienta (1)
Dyspozycyjność (1)
Odpowiedzialność (1)
Poszanowanie pieniądza (1)
Rzetelność (1)
Satysfakcja z pracy (1)

Źródło: badania własne
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Znając wartości, którymi badani kierują się w prowadzeniu swoich firm rodzinnych, poproszono respondentów o wyjaśnienie, dlaczego właśnie te wartości zostały przez nich wymienione,
czym są dla nich te wartości? Syntezę uzyskanych wypowiedzi zamieszczono w Tabeli 16.
Bez względu na etap rozwoju oraz zajmowane miejsce w firmie wszyscy badani podkreślali,
jak bardzo ważne dla nich i dla ich firm są wyznawane wartości. Kwintesencję omawianego
tematu stanowić może wypowiedź jednego z nestorów, który odpowiedział, że dla niego
wartości są „ jak regulamin BHP, trzeba przestrzegać i już. Wartości firmy to jej filary, jeden
będzie nadszarpnięty i cała budowla, cała firma może runąć.” (S5W).
Tabela 16. Wyjaśnienie czym są wyznawane wartości dla nestorów i sukcesorów – synteza uzyskanych wypowiedzi (N=40)

Nestorzy

Sukcesorzy

1

2
Firmy w etapie narodzin

Wartości są czymś bardzo ważnym. Pozwalają ukierunkować
działalność firmy w dążeniu do realizacji misji i celów przedsiębiorstwa. Motywują do zmian
i dalszego rozwoju.

Wartości są bardzo ważne. Stanowią drogę do rozwoju firmy
i osiągania wysokich zysków. Są filarem na którym powinna
opierać się działalność firmy, wszelkie kontakty z pracownikami i klientami. Budują dobry wizerunek firmy.

Firmy w etapie młodości
Wartości to bardzo ważny element w codziennej pracy.
Pozwalają osiągnąć szczęście i satysfakcję z wykonywanych
zadań. Utrzymują razem rodzinę, łączą wszystkich pracujących dla firmy wokół jednego, wspólnego celu.

Wartości są bazą, zbiorem zasad, którymi należy się kierować w rodzinie i w firmie. Wartości pozwalają osiągnąć sukces, podwyższają morale i wpływają na osiągane dochody.

Firmy w etapie dojrzałości
Wartości są najistotniejszym czynnikiem wpływającym
na f unkcjonowanie firmy na r y nku. Są życiem, firmą ,
przyszłością dzieci, czymś co buduje się od podstaw.

Wartości są podstawą działania każdej firmy.

Firmy w etapie schyłku
Wartości stanowią filary na których opiera się działalność
firmy. Są dobrem firmy, kierunkowskazem. Prowadzą firmę
do osiągania zysków.

Wartości są bardzo ważne. Gwarantują powodzenie firmy.
Są wyznacznikami postepowania w życiu. Czymś, co się
wpaja w rodzinie od młodzieńczych lat. Wartości pozwalają identyfikować się z firmą rodzinną, stanowią drogę do
sukcesu i rozwoju firmy.

Źródło: badania własne

Podczas badań ilościowych do najczęściej wskazywanych przez nestorów i sukcesorów firm
rodzinnych należały takie wartości jak: doświadczenie, odpowiedzialność oraz dobra atmosfera
w firmie. W trakcie badań jakościowych, poproszono badanych by spróbowali wyjaśnić dlaczego te właśnie wartości wskazywane były najczęściej. Syntezę zebranych wypowiedzi zamieszczono w Tabeli 17.
Badani, tak nestorzy, jak i sukcesorzy, generalnie zgodzili się z uzyskanymi wcześniej wynikami
badań ilościowych. Przyczyny najczęstszego wyboru tych, a nie innych wartości wyjaśniali ich
uniwersalnością. Podkreślali fundamentalność tych zasad, którymi w ich opinii należy się kierować nie tylko w prowadzeniu firmy, ale także w codziennym życiu społecznym. Sporadycznie
pojawiały się także wypowiedzi negujące lub wątpiące w szczerość zebranych podczas badań
ilościowych deklaracji: „Nie mam pojęcia, dla mnie te wartości nie są podstawowe. Wydaje mi się,
że pozostali nestorzy firm uczestniczących w badaniach nie stąpają twardo po ziemi.
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Doświadczenie można zastąpić kreatywnością, dobrej atmosfery może nie być, jeśli dobrze się płaci
pracownikom, a odpowiedzialność, nie powiem jest ważna, ale nie najważniejsza, ważniejszy jest,
jak wskazałem, szacunek do klienta, bo w jego skład wchodzi odpowiedzialność.” (N5W). „Ma pan
rację, wspomniałem o pewnych tych wartościach, tylko teraz jak, no, ja bym może odpowiedział
na to pytanie pytaniem: te wartości są wskazane, a ile rzeczywiście, jak to się ma do innych firm,
czy rzeczywiście ludzie pracujący w danych firmach czy mający swoje biznesy, jesteśmy przy
własnym, prywatnym biznesie prawda, czy rzeczywiście kierują się tymi wartościami? (…).” (S1W).
Tabela 17. Interpretacja wyników badań ilościowych dotyczących najczęściej wskazywanych wartości – synteza uzyskanych
wypowiedzi (N=40)

Nestorzy

Sukcesorzy

1

2
Firmy w etapie narodzin

Opinie potwierdzające: Doświadczenie, odpowiedzialność
oraz dobra atmosfera to wartości kluczowe, i to nie tylko dla
firm rodzinnych, ale dla wszystkich. W dobrej atmosferze
rodzą się dobre pomysły. Ludzie, którzy nie są zestresowani,
którzy lubią swoje miejsce pracy są efektywni i kreatywni, a
to się przekłada na sukces firmy. Jednocześnie są odpowiedzialni za to, co robią i nabierają doświadczenia. Opinie
przeczące: Te wartości nie są podstawowe. Doświadczenie
można zastąpić kreatywnością, dobrej atmosfery może nie
być, jeśli dobrze się płaci pracownikom, a od odpowiedzialności ważniejszy jest szacunek dla klienta.

Opinie potwierdzające: Uniwersalność najczęściej wskazywanych przez badanych wartości sprawia, że są one
kluczowe w każdym rodzaju biznesu.

Firmy w etapie młodości
Opinie potwierdzające: Tak, bo te wartości są bardzo ważne,
nie tylko w prowadzeniu firmy, ale i w życiu, w rodzinie.
Doświadczenie warunkuje rozwój firmy w odpowiednim
kierunku. Atmosfera jest równie ważna, szacunek dla pracownika, szacunek dla szefa, szacunek pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Bez konfliktów, bo gdzie są
konflikty, tam źle się pracuje. Odpowiedzialność jest także
bardzo ważna – należy być odpowiedzialnym za to, co się
mówi, co się robi, co się egzekwuje.

Opinie potwierdzające: Tak, ponieważ te wartości pomagają
osiągnąć sukces i satysfakcję. Na nich buduje się firmę, jak
również i życie. Doświadczenie: młody uczy się od starszego,
przy czym niekiedy i ten starszy czegoś się uczy od młodszego. Odpowiedzialność: jeśli ktoś nie bierze odpowiedzialności za to, co robi to robi wszystko źle, co bezpośrednio odbija
się na firmie. Z kolei dobra atmosfera i relacje w firmie dają
pewność sukcesu. Wspólnie dąży się do realizacji celów i
do pomnażania zysków. Po prostu opłaca się postępować
zgodnie z tymi wartościami.

Firmy w etapie dojrzałości
Opinie potwierdzające: To oczywiste. Są to podstawowe
wartości w firmach rodzinnych, potwierdzone przez osoby,
które prowadzą firmy rodzinne w realiach codziennego życia.

Opinie potwierdzające: Tak, ponieważ mają potwierdzenie
w skutecznym prowadzeniu biznesu. Bez doświadczenia
popełnia się błędy, które słono kosztują i mogą doprowadzić
do zamknięcia firmy. Doświadczenie daje możliwość sukcesu, nauki od seniora. Odpowiedzialność gwarantuje ciężką
pracę dla firmy. Dobra atmosfera to dobre samopoczucie,
identyfikacja z firmą i chęć jak najlepszej pracy dla niej.

Firmy w etapie schyłku
Opinie potwierdzające: Przede wszystkim doświadczenie,
doświadczenie jest najważniejsze. Atmosfera również, jeśli
nie ma dobrej atmosfery – nie ma dobrej pracy. Odpowiedzialność gwarantuje zadowolenie klientów i sukces firmy.
Prowadząc własny biznes i nie kierując się tymi wartościami
doprowadzi się go bankructwa. Opinie przeczące: Doświadczenie, odpowiedzialność oraz dobra atmosfera w firmie to
pozytywne wartości, które mogą w dużym zakresie wpływać na sukces firmy. Niestety rzadko można spotkać te trzy
wartości razem. Dobra atmosfera nie koniecznie będzie szła
w korelacji z odpowiedzialnością czy doświadczeniem. To
ważne wartości, to jednak nie zawsze są one najważniejsze.

Opinie potwierdzające: Tak, bo to jedne z najważniejszych
wartości, które odpowiadają za powodzenie i zysk firmy.
Doświadczenie jest istotne, ponieważ, aby dobrze zarządzać
firmą, trzeba znać jej specyfikę, znać rynek. Odpowiedzialność jest ważna, ponieważ prowadząc firmę, daje się ludziom
zatrudnienie, oni dostają wynagrodzenie, a wynagrodzenie
pozwala funkcjonować im i ich rodzinom. Dobra atmosfera
jest istotna dla efektywności i stosunków międzyludzkich
pomiędzy osobami pracującymi w firmie.

Źródło: badania własne
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Czym są wartości w rodzinie i dla jednostki? Odnosząc się zwłaszcza do wartości życiowych,
są to normy, które są dla nas najważniejsze w życiu. Autor rozróżnia dwa rodzaje wartości:
środki i cele. Żeby to dobrze zrozumieć, można zadać pytanie: co cenisz najwyżej? Zazwyczaj w badaniach padały odpowiedzi: miłość, rodzinę, pieniądze. Z tych trzech określeń tylko miłość jest wartością, do której się dąży, jest stanem emocjonalnym, którego większość
pożąda. Z kolei rodzina i pieniądze stanowią jedynie środki i są sposobem pozwalającym
uwolnić stany emocjonalne, które są pożądane. Pieniądze również mogą pomóc w osiągnięciu wartości, których chcielibyśmy doświadczać permanentnie.
Autor dostrzegł problem w tym, że większość osób nie potrafi wprowadzić rozróżnienia
między środkami a celami, i dlatego doświadcza wiele klęsk. Bardzo często ludzie są tak
zajęci pogonią za środkami, że nie realizują swoich prawdziwych pragnień, wartości docelowych. W firmie rodzinnej, ze względu na długoletnie planowanie, już na etapie młodości
potrafimy rozróżnić cele od środków. Liderzy firmy rodzinnej wiedzą, że żeby być naprawdę szczęśliwym, trzeba zdobywać cele, a nie środki. Potwierdziły to wyniki badań ilościowych przedstawione na Rysunku 7, gdzie zarabianie pieniędzy, czyli zysk, wcale nie zajmuje
pierwszych pozycji.
3.2 Własność w firmie rodzinnej i zarządzanie nią
W celu długoterminowego utrzymania własności przez rodzinę, nestorzy powinni podjąć
środki zaradcze, które zapewnią, że udziały w przedsiębiorstwie pozostaną w rodzinie.
Prowadzi to do systemowego ograniczenia wolnego przekazywania udziałów, które musi
zostać odpowiednio wyważone dla uzyskania równowagi między interesariuszami. W interesie dobrego kierowania przedsiębiorstwem należy przestrzegać zasad, zgodnie z którymi
nestorzy powinni jednoznacznie ustalić, komu własność przedsiębiorstwa może być przekazana bez dalszych ograniczeń. i pod jakimi warunkami przekazanie innej osobie jest dopuszczalne oraz jakie skutki prawne miałoby niezgodne
z ustaleniem przekazanie innym osobom. Jednoznaczne zasady powinny obowiązywać zarówno
w sytuacji przekazywania przez osoby żyjące, jak
i w sytuacji zaistniałej w przypadku śmierci. W celu
wyważenia ograniczenia wolnego przekazywania
własności, nestorzy powinni w szczególności jednoznacznie ustalić: pod jakimi warunkami, w jakich
terminach, według jakich zasad oceny i z jakimi
rodzajami wypłat odprawy nestor może odejść ze
wspólnego przedsiębiorstwa rodzinnego.
W pierwszej kolejności podczas wywiadów pogłębionych poruszona została kwestia własności w firmie
rodzinnej. Respondenci proszeni byli o wypowiedź
na temat przenoszenia własności w firmie rodzinnej, znaczenia koncentracji własności w skutecznym
i efektywnym zarządzaniu firmą rodzinną, zasadności
funkcjonowania w firmie rodzinnej gremiów doradczych, kontroli i zarządzie zewnętrznym oraz na temat
różnych form firm rodzinnych. Syntezę uzyskanych
wypowiedzi badanych na temat własności w firmie
rodzinnej zaprezentowano w Tabeli 18.
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Tabela 18. Opinie badanych na temat własności w firmie rodzinnej – synteza wyników (N=40)

Nestorzy

Sukcesorzy

1

2
Firmy w etapie narodzin

Własność jest podstawą funkcjonowania firmy rodzinnej, zasobem pozwalającym na jej rozwój i rozwój
osób, które w niej pracują. Własność w firmie rodzinnej powinna być skupiona w jednym ręku, co umożliwi
sprawne zarządzanie i ograniczy występowanie wielu
problemów. O sukcesji decyduje nestor. On wybiera czas
i osobę. Sukcesor, z kolei powinien mieć prawo firmy nie
przyjąć lub przekazać innej osobie.

Firma powinna być zarządzana przez jedną osobę. Cała
własność w jednym ręku. Sukcesja w firmie rodzinnej
powinna przebiegać zgodnie z zasadą koncentracji własności. Przenoszenie własności powinno być możliwe, by
tą koncentrację umożliwić.

Firmy w etapie młodości
W firmie rodzinnej własność jest tych członków rodziny, Własność powinna zostać tylko w rodzinie. Firma powktórzy tą firmę tworzą, którzy w niej i dla niej pracują. inna przejść w ręce sukcesora, który posiada największą
Sukcesja powinna dotyczyć najbliższych osób, które praktykę, najlepiej potrafi zarządzać. Sukcesja powinna
są oddane pracy w firmie. Oni między sobą powinni się odbyć za zgodą reszty rodziny. Powołanie kogokolrozstrzygnąć o podziale własności lub utrzymaniu jej wiek bez zgody pozostałych członków rodziny jest róww jednym ręku.
noznaczne z zakończeniem działalności.

Firmy w etapie dojrzałości
Własność firmy rodzinnej to majątek osobisty wszystkie
osiągnięcia i przyszłe cele, wszystko co chcę się przekazać następnym pokoleniom. Możliwość przenoszenia
własności jest sprawą kluczową. Nestor powinien mieć
możliwość wyboru osoby, do której ma największe zaufanie i której przekaże firmę.

Firma rodzinna to długoterminowy projekt. Kolejne
pokolenia kontynuują jej funkcjonowanie. Jest to naturalne i oczywiste. Następca powinien mieć jednak wybór
i możliwość rezygnacji z sukcesji.

Firmy w etapie schyłku
Własność powinna przechodzić z pokolenia na pokolenie.
Nestor ma prawo wybrać sukcesora i powinien zrobić to
w ten sposób by tej własności nie rozdrobnić. Sukcesor
musi chcieć przejąć tą własność. Musi chcieć przyjąć
na siebie za nią odpowiedzialność i kontynuować wizję
rodziców. Przymuszanie kogokolwiek jest bezcelowe i
skutkuje sprzedażą i końcem firmy.

Cała władza powinna skupiać się w rękach jednej osoby,
tak prościej zarządzać firmą. Firma rodzinna daje poczucie solidarności, wspólnego celu. Przeniesienie własności
na członka rodziny stwarza szansę, że nie zmarnuje się
wysiłek, doświadczenie i wiedza wcześniejszych pokoleń.

Źródło: badania własne

Druga część wypowiedzi respondentów na temat własności w firmie rodzinnej koncentrowała się wokół kwestii skupienia własności w jednym ręku i znaczenia tego stanu rzeczy
dla skuteczności i efektywności zarządzania firmą rodzinną. Uzyskane rezultaty w formie
syntetycznej zaprezentowano w Tabeli 19. Badani zgadzali się, że kwestia koncentracji
własności w jednym ręku ma duże znaczenie dla skuteczności i efektywności zarządzania firmą rodzinną. Czy jest to jednak rozwiązanie dobre czy złe – nie było jednomyślności
tak między nestorami a sukcesorami, jak i respondentami reprezentującymi firmy będące
w różnych etapach rozwoju.
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Tabela 19. Opinie badanych na temat koncentracji własności – synteza wyników (N=40)

Nestorzy

Sukcesorzy

1

2
Firmy w etapie narodzin

Jest to problem o dużym znaczeniu dla firmy rodzinnej. Skupienie własności w jednym ręku pozwala na
planowanie długoterminowe, szybkie podejmowanie
decyzji oraz realizowanie wizji nestora. Jedna osoba
decyduje i jedna też ponosi konsekwencje tych decyzji.

Własność w jednym ręku ma bardzo duże znaczenie dla
zarządzania firmą rodzinną. Spójność działań, konieczność podejmowania szybkich decyzji, konieczność
dopasowania się do potrzeb rynku – wszystko to wymaga własności w jednym ręku. Rozwiązanie to sprawdza
się przede wszystkim w małych firmach rodzinnych.
W większych przedsiębiorstwach jedna osoba nie jest
wstanie sama ogarnąć wszystkich obszarów zarządzania firmą.

Firmy w etapie młodości
Własność w jednym ręku to problem o dużym znaczeniu, ale nie do końca jest to dobre rozwiązanie. Jak sama
nazwa wskazuje, jeżeli firma jest rodzinna to własność powinna być skupiona w jednym nazwisku, a nie
w jednym ręku. Takie rozwiązanie przynosi najlepsze
rezultaty w zarządzaniu. Musi być lider, który decyduje
i zarządza, ale też jednocześnie, który wsłuchuje się w
opinie pozostałych członków rodziny. Jeżeli w rodzinie
są prawidłowe relacje jest to zdrowy układ dla każdego.

Własność w jednym ręku ma duże znaczenie dla skuteczności i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem
rodzinnym. By uniknąć nieporozumień, powinna być jedna
osoba, która zarządza i podejmuje decyzje. U sterów firmy
mogą być także dwie osoby, ale z jasno podzielonymi
kompetencjami, aby było wiadomo, kto za co odpowiada.

Firmy w etapie dojrzałości
Skupienie własności w jednym ręku jest bardzo potrzebne i powinno być praktykowane w firmach rodzinnych.
Takie firmy wydają się być efektywniejsze. Rozwiązanie to daje przedsiębiorstwom stabilność majątkową
oraz pewność, że sukcesor będzie lojalny, że będzie się
starał jak najlepiej wspólnie z nestorem firmę prowadzić.

Skupienie własności w jednym ręku jest problemem
bardzo ważnym. Jego zasadność uwarunkowana jest
wieloma czynnikami, takimi jak rozmiar prowadzonej
działalności, jej dywersyfikacja, ale także liczba potencjalnych sukcesorów. Samodzielnie dużej firmy prowadzić
nie sposób, z drugiej strony sukcesor obejmujący firmę
wraz z pięcioma braćmi nie będzie w stanie skutecznie
i efektywnie nią zarządzać.

Firmy w etapie schyłku
Skupienie własności w jednym ręku ma bardzo duże
znaczenie dla skuteczności i efektywności zarządzania. Wpły wa na osiąganie zysku z nadzieją na lepszą przyszłość firmy, a nie tylko na lepszą przyszłość
poszczególnych członków rodziny. Jeden nestor – jeden
zarządzający. Nie jest to jednak rozwiązanie idealne.
Warto by zawsze był ktoś wprowadzony ze względu na
wypadki losowe. Własność to jedno, ale zarządzanie i
wiedza o tym, co się dzieje w firmie to drugie.

Własność w jednym ręku to z jednej strony rozwiązanie dobre, z drugiej – niedobre. Dobre, bo jeden nestor,
jeden decydent, jedna wizja firmy realizowana konsekwentnie od początku do końca. Niedobre, bo jak się
mówi: „co dwie głowy, to nie jedna”. Współwłaściciel
też może coś podpowiedzieć, też może wziąć za coś
odpowiedzialność.

Źródło: badania własne

Kolejną kwestią poruszoną w wątku dotyczącym własności w firmie rodzinnej był problem
zasadności posiadania lub nie posiadania przez firmy rodzinne gremiów doradczych. Syntezę wypowiedzi badanych zawarto w Tabeli 20. W żadnej dotąd opisywanej kwestii nie
zaobserwowano tak dużych rozbieżności odpowiedzi. Głosy za i przeciw pojawiały się tak
wśród nestorów, jak i wśród sukcesorów; tak wśród firm w etapie narodzin czy młodości,
jak i dojrzałości i schyłku.
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Ponadto, jak wynika z zanotowanych wypowiedzi badanych, dla części respondentów korzystanie z gremiów doradczych byłoby swego rodzaju zamachem na ich własną niezależność
lub przyznaniem się do braku kompetencji, czy do własnej nieudolności. Przykładem mogą
być dwie zanotowane odpowiedzi: „No nie, nie chciałabym, aby rodzina moja miała jakichś
współwłaścicieli. Rodzinne firmy to nie, nie jestem zwolennikiem” (N2S) oraz „Ograniczone
zaufanie miałbym do kogoś z zewnątrz. Jak siedzi w firmie lata, tyle co rodzice, to akceptowalne
nawet. Ale nie ktoś, kto przychodzi z zewnątrz i próbuje doradzić. Rodzice znają oraz traktują
firmę jak swoje dziecko, jak oni nie będą mieli pomysłu co z nią zrobić, to uważam, że warto
spytać pracowników. Takie gremia doradcze to akceptowałbym, ale nikogo z zewnątrz.” (D3S).71

Tabela 20. Opinie badanych na temat posiadania przez firmy rodzinne gremiów doradczych – synteza wyników (N=40)

Nestorzy

Sukcesorzy

1

2
Firmy w etapie narodzin

Opinie pozytywne: Istnienie gremiów doradczych w
firmie rodzinnej jest wskazane, zarówno do pomocy
na polu zarządczo-organizacyjnym, jak i też na polu
emocjonalnego wsparcia. Szczególnie przydatne w
dużych firmach.
Opinie negatywne: Są zbędne i firmie rodzinnej niepotrzebne. Firmy rodzinne powinny rozwiązywać swoje
problemy we własnym zakresie.

Opinie pozytywne: Są zawsze przydatne pod warunkiem, że zachowa się zdrowy rozsądek i własny kierunek
działania. Z takich głosów można wyciągnąć ciekawe,
inspirujące, nowe rzeczy. Członkowie rodziny nie muszą
we wszystkim być specjalistami. Opinie negatywne:
Jest to ciało zbędne, niepotrzebne, zwłaszcza małym
firmom rodzinnym.

Firmy w etapie młodości
O pinie poz y t y w ne: Tak ie ciało doradc ze jest jak
najbardziej wskazane. Jest szczególnie potrzebne w
dużych firmach i w sytuacji, gdy część aktywności
nestorów wybiega poza ich specjalność. Nestorzy nie
muszą się na wszystkim znać, osoby z zewnątrz mogą
pewne rzeczy widzieć lepiej. Opinie negatywne: Jest
to niepotrzebne. Nestor nie potrzebuje, by go ktoś nadzorował.

Opinie pozytywne: Gremium doradcze jak najbardziej
jest wskazane, kilka osób, które doradzają, natomiast
decyzja powinna pozostać w jednym ręku. Przydatne
zwłaszcza w dużych firmach finansowych.
Opinie negatywne: Jest to niepotrzebne. Należy samemu
decydować. Takie gremium może wprowadzać chaos.

Firmy w etapie dojrzałości
Opinie pozytywne: Na obecnym turbulentnym ryn- Opinie pozytywna: Przydatne w dużych i bardzo dużych
ku trudno jednocześnie prowadzić firmę i nie korzys- firmach, działających na międzynarodowych rynkach.
tać z pomocy doradców. Zawsze warto słuchać ludzi z Opinie negatywne: Są kompletnie zbędne.
zewnątrz. Opinie negatywne: Takie gremia są zbędne,
niepotrzebne. Należycie zaangażowany w sprawy firmy
nestor nie potrzebuje doradcy ani menagera.

Firmy w etapie schyłku
Opinie pozytywne: To jest rzecz do przyjęcia – zawsze
jest lepiej wysłuchać paru opinii, niż kierować się tylko
swoim zdaniem. Inni mogą dostrzec to, czego nestorzy
mogą w ogóle nie zauważyć. Jedna głowa wszystkiego
nie pomieści, zwłaszcza, gdy zrządza się dużą firmą.
Opinie negatywne: Jest to zupełnie zbędne. Doradztwo dobrze nie wróży, zwłaszcza małym firmom. Trzeba samodzielnie podejmować decyzje. Nikt nestorowi
nie może doradzać, a już na pewno narzucać tego co
ma zrobić.

Opnie pozyty w ne: Nestor może zdziałać dużo, ale
w pewnym momencie i jemu pomysły się skończą. Ktoś
z zewnątrz może doradzić, podpowiedzieć. Ktoś ze
świeżym spojrzeniem.
Opinie negatywne: Są zbyteczne. Firma rodzinna to
przedsiębiorstwo, które przechodzi z pokolenia na pokolenie, więc wszyscy członkowie rodziny doskonale znają
jej specyfikę, wiedzą jak funkcjonuje. Ktoś z zewnątrz,
kto nie zna się na sprawach firmy, na mentalności pracowników i ludzi z otoczenia przyjdzie i po popatrzeniu
w papiery będzie doradzać? Trudno to sobie wyobrazić.

Źródło: badania własne

71
W oznaczeniach przyjęto następującą zasadę: pierwsza litera oznacza etap firmy rodzinnej: N – narodziny, M – młodość, D – dojrzałość, S – schyłek. Cyfra
oznacza kolejny numer wywiadu w danej grupie firm. Litera na końcu oznacza rodzaj respondenta: W – nestor, S – sukcesor.
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Następny problem poruszony podczas rozmów z respondentami na temat własności w firmach rodzinnych dotyczył zewnętrznego zarządu nadzorującego działalność firmy rodzinnej
oraz zewnętrznych form kontroli. Zebrane wypowiedzi, w formie syntetycznej przedstawiono w Tabeli 21. Podobnie jak we wcześniej opisywanej kwestii gremiów doradczych zdania
respondentów były podzielone, choć tym razem, znacznie częściej były one negatywne.
Wśród sukcesorów firm będących w etapie schyłku nie padała ani jedna pozytywna opinia
na temat zewnętrznego zarządu czy zewnętrznej kontroli.

Tabela 21. Opinie badanych na temat posiadania przez firmy rodzinne zarządu zewnętrznego oraz zewnętrznych form kontroli – synteza wyników (N=40)

Nestorzy

Sukcesorzy

1

2
Firmy w etapie narodzin

Opinie pozytywne: To zapewne dobry pomysł, zwłaszcza
dla dużych firm.
Opinie negatywne: Zarząd i kontrola zewnętrzna jest
niepotrzebna. Każdy w firmie rodzinnej pracuje i stara
się, żeby było wszystko dobrze. Swojego biznesu trzeba pilnować i mieć nad nim bezpośredni nadzór. Nawet
najlepszy menedżer też popełnia błędy. Dla menedżera
jest to tylko praca, najczęściej tylko na pewien czas,
a dla nestora firmy rodzinnej jest to oprócz pracy, także
pomysł na życie przekazywany następnym pokoleniom.

O pinie p oz y t y w ne: Pow inny być jak ieś kont role
zewnętrzne, prowadzone przez osoby spoza firmy.
Opinie negatywne: Wystarczy kontrola wewnętrzna
sprawowana przez odpowiednie osoby zarządzające pionami. Zarząd, a zwłaszcza kontrola zewnętrzna, mija się
z celem. W firmie rodzinnej działającej
w oparciu o wzajemne zaufanie kontrola zewnętrzna
jest bezzasadna i niepotrzebna.

Firmy w etapie młodości
Opinie pozytywne: Przy większych firmach audyt kontrolny jest dobrym rozwiązaniem. Ludzie z zewnątrz
patrzą na funkcjonowanie firmy innym okiem. Wypatrzą
problem, który dla pracowników firmy jest niewidoczny,
wobec którego niejednokrotnie przechodzą nie widząc go.
Opinie negatywne: To nie jest konieczne. Trzeba mieć
do siebie zaufanie.

Opinie pozytywne: Kontrola to ważny aspekt działalności, może nawet priorytetowy. Powinna funkcjonować w
firmach rodzinnych, zwłaszcza dużych.
Opinie negatywne: Nie jest to dobry pomysł. Ponadto zawsze wszystkie instytucje z zewnątrz wzbudzają
w człowieku strach, nawet jak nie ma nic do ukrycia.

Firmy w etapie dojrzałości
Opinie pozytywne: To dobry pomysł. Pytanie tylko
czy uda się znaleźć odpowiednią osobę, która będzie
sprawnie zarządzać firmą.
Opinie negatywne: Jest to kompletnie niepotrzebne.
Audyty zewnętrzne nie mają sensu. To co się dzieje
w firmie powinno pozostać w firmie.

Opinie pozytywne: Jest to potrzebne szczególnie, gdy
członkowie rodziny nie mają do siebie zaufania. Gdy jest
to duża firma i wiele osób nią zarządza.
Opnie negatywne: Nie ma takiej potrzeby, by nestorzy
kontrolowali się wzajemnie. Przecież każdemu zależy
na tym, by firma przynosiła zyski.

Firmy w etapie schyłku
Opinie pozytywne: To dobry pomysł. Nie trzeba samemu
kontrolować, można zająć się swoimi obowiązkami. W
dużych firmach kontrola zewnętrzna jest wręcz obowiązkiem. Może bardzo pomóc.
Opnie negatywne: Zewnętrzna kontrola jest zupełnie
niepotrzebna.

Opinie pozytywne: brak.
Opinie negatywne: Nikomu nie jest to potrzebne. Członkowie rodziny powinni sami prowadzić kontrolę, sami
ustalać wydatki, sami dzielić zyski. Osoby postronne nie
powinny się do tego mieszać.

Źródło: badania własne
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Wątek dotyczący własności w firmie rodzinnej zakończono prośbą o opinie na temat różnych
form firm rodzinnych, takich jak spółki rodzeństwa, spółki kuzynów czy spółki dynastyczne.
Syntezę uzyskanych wypowiedzi zamieszczono w Tabeli 22. Respondenci posiadali różne zdanie na temat zarówno zasadności tworzenia samych spółek w rodzinie, jak i różnych ich form.
W opinii badanych generalnie spółki nie są najszczęśliwszym rozwiązaniem dla firmy rodzinnej,
ale są sytuacje, gdy się sprawdzają: „Jeżeli ma to przełożenie na formę rozliczenia podatków
– np. firma rodzinna będzie wtedy tańsza w takim codziennym utrzymaniu: np. jeśli będę
prowadziła działalność z córką, to ZUS-y będą tańsze – to wtedy ma to jakiś sens, ale poza
tym szczerze mówiąc ja tego jakoś nie widzę. Jeżeli coś się nie przekłada na finanse, to takie
działanie nie ma sensu.” (S4W).
Jeśli chodzi z kolei o formy spółek, stosunkowo często popadała opinia, że największą rację
bytu posiadają spółki dynastyczne, ewentualnie spółki rodzeństwa, rozwiązaniem, które się
nie sprawdza są spółki kuzynów: „Im dalsze pokrewieństwo tym według mnie już gorzej.
Czyli spółka dynastyczna jak najbardziej tak. Im dalej kuzynostwo.... No rodzeństwo to też
pochodzi z jednego pnia, to oni muszą zdecydować czy chcą razem kierować czymś, co
dostali np. po rodzicach to jak najbardziej tak, ale im dalej w las, tym gorzej. To nie jest tak,
że nie można zatrudniać członków rodziny, ale to nie jest już potem na innych szczeblach
dobre rozwiązanie.” (M4W).

Tabela 22. Opinie badanych na temat posiadania przez firmy rodzinne zarządu zewnętrznego oraz zewnętrznych form kontroli – synteza wyników (N=40)

Nestorzy

Sukcesorzy

1

2
Firmy w etapie narodzin

Opinie pozytywne: Firma rodzinna w formie spółki to dobre
rozwiązanie. W spółce istnieją jasno określone zasady
funkcjonowania, istnieje jasna i czytelna forma współpracy.
Opinie negatywne: To zły i ryzykowny pomysł.

Opinie pozytywne: Spółki w rodzinie sprawdzają się
pomiędzy kompetentnymi, zaangażowanymi i odpowiedzialnymi członkami rodziny. W sytuacji, gdy zostały
jasno określone zasady działania i kierunki rozwoju takiej
spółki. Opnie negatywne: Nie jest to dobre rozwiązanie.
Zawsze wcześniej czy później dochodzi do nieporozumień. Każdy wspólnik zaczyna mieć swój własny
pomysł na firmę.

Firmy w etapie młodości
Opinie pozyty wne: Spółka w rodzinie jest lepszym
rozwiązaniem, niż spółka z osobą spoza rodziny. Tam
łatwiej o nieporozumienie czy nielojalność. Rodzina jest
bardziej stabilna. To dobry pomysł na wychowanie i przygotowanie do biznesu dzieci – przyszłych sukcesorów.
Opinie negatywne: Jest kilka przysłów o spółkach i one
się potwierdzają. W spółkach rodzeństwa, w spółkach
kuzynów zawsze będą nieporozumienia. Decydent musi
być zawsze tylko jeden.

Opinie pozytywne: Spółki rodzinne to bardzo dobry
start w życiu dla młodych ludzi spokrewnionych ze
sobą. Nie trzeba zaczynać zupełnie od podstaw, łatwiej
jest się przebić, pozyskać kontrahentów. Wychodząc z
firmy rodzinnej będącej od lat na rynku ma się raczej
pewność sukcesu, niż porażki. A im bliższa rodzina tym
więcej można sobie wybaczyć. Opinie negatywne: Spółki
z kuzynami to nie jest dobry pomysł. Łatwo o kłótnie.
Trudno o porozumienie.

Firmy w etapie dojrzałości
Opinie pozytywne: Mogą istnieć takie podmioty. Wszystko
zależy od charakteru, usposobienia i pozycji roszczeniowej
całej rodziny, zdarza się, że takie rozwiązanie się udaje.
Opinie negatywne: Spółki są najgorszym rozwiązaniem.
W 95% kończy się to niesnaskami w rodzinie.
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Opinie pozytywne: Spółki rodzinne są dobrym rozwiązaniem. Łatwiej zbudować dobrą atmosferę i miejsce
w którym dobrze się pracuje. Członkowie rodziny są dla
siebie bardziej wyrozumiali, nie kopią pod sobą dołków,
wspierają się, wszystkim zależy na rozwoju firmy i wspólnym, jak największym zysku. Opinie negatywne: Nie jest
to do końca dobre rozwiązanie. Spółki rodzeństwa mają
jeszcze racje bytu, spółki kuzynów już nie.
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Firmy w etapie schyłku
Opinie pozytywne: Istnienie spółek rodzinnych jest
uzasadnione jeśli daje to konkretne efekty ekonomiczne, jak np. obniżenie kosztów działalności. Opinie negatywne: Żądne spółki kuzynów nie mają racji
bytu. Spółki rodzeństwa tak, ale do momentu założenia
przez rodzeństwo własnych rodzin. Potem musi każde
iść własną drogą, wspierane przez swoich partnerów
i swoje dzieci.

Opinie pozytywne: To dobry pomysł. Zgromadzony
majątek pozostaje w rodzinie. Spośród form spółek
rodzinnych najlepszym rozwiązaniem wydają się być
spółki dynastyczne. Opinie negatywne: Nie jest to dobre
rozwiązanie. Utrzymywanie dobrych relacji pomiędzy
członkami rodziny tworzącymi spółkę, a twardymi
rozliczeniami nie idzie w parze.

Źródło: badania własne

Jak się okazuje, dla przedsiębiorstw rodzinnych możliwość przenoszenia własności jest sprawą kluczową, a sama własność jest podstawową funkcją. Skupienie własności w jednych
rękach pozwala na długoterminowe planowanie, szybkie podejmowanie decyzji oraz realizację wizji nestora. Są to wnioski w zakresie własności płynące z przeprowadzonych badań.
Dynamiczny rynek wymaga precyzyjnej wiedzy i możliwie najszybciej podejmowanych
decyzji. Pomocne jest korzystanie z gremiów doradczych, wysoko wyspecjalizowanych,
a zarazem interdyscyplinarnych. Zaleca się szybkie organizowanie takiego gremium doradczego, które niezależnie od emocji jest w stanie ocenić problem i związane z nim ryzyko .
Powinno to się odbywać jednak już na początku drogi każdego nowego działania gospodarczego, kiedy jest analizowany ogólny pomysł. Wiąże się to ze zminimalizowaniem ryzyka
wynikające z tego, że złe zarządzanie na początku projektu może spowodować nieodwracalne straty w firmie. Również podczas analizy biznes planu danego projektu wskazane jest
zaprosić do zespołu niezależnych doradców.
Wraz z rozwojem firm rodzinnych następuje ich przekształcanie w tzw. rodzinne towarzystwa inwestycyjne, który to etap ma miejsce zazwyczaj w 2-3 pokoleniu, kiedy to przedsiębiorstwo realizuje duże projekty w formie odrębnych spółek celowych, umożliwiających
jasne i przejrzyste klasyfikowanie kosztów i przychodów do danego projektu, a zarazem
do konkretnej firmy, za którą stoi zarząd, dedykowany do danego projektu. W takich sytuacjach niezbędny jest zarówno zarząd zewnętrzny, jak i zewnętrzna kontrola. Chyba, że
rodzina posiada na tyle wysoko wyspecjalizowane kadry, że może dokonać rekrutacji ze
swojego grona. Jednak doświadczenie mówi, że w dużych firmach rodzinnych zarządzanie
operacyjne jest w rękach osób spoza rodziny, a członkowie rodziny zajmują się kontrolą
i inwestowaniem.
Istotnym elementem w przedsiębiorstwach rodzinnych jest zarządzanie własnością, które
powinno się odbywać na kilku płaszczyznach. Przekazywanie niezbędnej wiedzy, w myśl
powiedzenia, że im więcej wiesz, tym więcej widzisz. Ten podstawowy filar zarządzania
własnością może odbywać się w różnych formach, np. poprzez szkolenie i przekazywanie
wiedzy bezpośrednio przez nestora sukcesorowi, w toku wspólnych spotkań i negocjacji
z potencjalnymi kontrahentami lub przez wyspecjalizowane instytuty czy stowarzyszenia,
które kształcą przedstawicieli firm rodzinnych w Polsce, jak również na świecie. Zakres
różnorodnych kursów obejmuje wiedzę z ekonomii, modeli zarządzania w przedsiębiorstwach rodzinnych w ich cyklu życia, strategii, finansów, zdrowia oraz ważniejsze zagadnienia przedsiębiorczości, które nie są wiedzą abstrakcyjną, ale taką, którą można odnieść
do własnej firmy i wdrożyć w praktyce. Praktyka we własnym przedsiębiorstwie rodzinnym
staje się już standardem dobrych programów edukacyjnych.

www.sulislaw.pl

21

Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć rodzinnych w ramach zarządzania własnością
jest kluczowe i unikatowe w procesie gospodarczym, a obejmuje ono:
1. Analizowanie regularnych spotkań rodzinnych wszystkich członków rodziny wraz ze
swoimi rodzinami,
2. Odwiedzanie firmy poza główną siedzibą,
3. Postrzeganie rodziny jako wspólnoty, w celu wytworzenia świadomości silnej jedności,
4. Dążenie do poczucia, że posiadanie przez rodzinę firmy jest czymś wyjątkowym, a jednocześnie, że rodzina to coś więcej niż przedsiębiorstwo rodzinne,
5. Wspólne śmianie się, prowadzące do tego, że wspólne rozmowy o interesach stają się
dużo łatwiejsze,
6. Organizowanie spotkań wzmacniających zaufanie i poprawiających jakość komunikacji,
7. Utworzenie platformy komunikacyjnej, na której każdy z członków rodziny będzie mógł
na bieżąco informować o najważniejszych wydarzeniach i nie tylko.
W różnych fazach rozwoju organizacji wygląda to inaczej, i tak np. gdy firma znajduje się
na etapie narodzin lub młodości, gdzie rodzina jest mała, wydaje się być stosunkowo proste. W przypadku firmy dojrzałej, w której zazwyczaj mamy już dużą rodzinę, musi być to
w jakiś sposób sformalizowane i mieć pewne ramy organizacyjne.
Angażowanie się w działalność społeczną jest jednym z obowiązków przedsiębiorstwa
rodzinnego, które powinno się integrować z lokalną społecznością, a także czuć się w obowiązku wspierania zatrudnienia w swojej okolicy. Działanie filantropijne wymaga również
profesjonalizmu. Aby je prowadzić, należy odpowiedzieć na szereg pytań, jak np.: co chcemy osiągnąć poprzez działalność społeczną? Czy powinna być z nią związana firmą czy
rodzina, a może fundacja rodzinna? Co chcemy wspierać, w jaki sposób i z jakich źródeł?
Kto będzie podejmować decyzje? W przypadku posiadania fundacji rodzinnej odpowiedzi
na powyższe pytania zawarte są w statucie, zawierającym również specjalnie wybrane
zasady określające zarządzanie wszystkimi działaniami.
3.3 Sukcesja w firmie rodzinnej
Przedsiębiorstwa rodzinne posiadają swoją wyraźną specyfikę, wynikającą z przenikania
się sfery rodzinnej i biznesowej. Celem sukcesji jest utrzymanie przedsiębiorstwa w rękach
rodziny, co gwarantuje jego długookresowe funkcjonowanie. Sukcesja pozarodzinna jest
zwykle traktowana jako skutek nieudanego transferu międzygeneracyjnego. Z tego powodu
tak ważna jest definicja firmy rodzinnej, która powinna zawierać element mówiący o ciągłości pokoleniowej, co ułatwiłoby ograniczenie grona sukcesorów do tzw. sukcesorów
wewnątrzrodzinnych.
Autor sprecyzował definicję firmy rodzinnej następująco: przedsiębiorstwem rodzinnym
możemy nazwać takie przedsiębiorstwo, które dokonało udanej sukcesji. Określenie to jest
szczególnie istotne dla polskich przedsiębiorstw rodzinnych, gdzie właśnie w tym okresie,
tj. po 25 latach wolnej gospodarki rynkowej, wymuszony został w sposób naturalny proces
sukcesji. Z badań wynika, że o procesie dziedziczenia zaczynamy myśleć w momencie, gdy
firma osiągnęła ugruntowaną pozycję na rynku. Kiedy firma działa prężnie i przynosi zamie-
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rzone zyski, naturalną rzeczą jest utrzymywanie tego stanu, gdyż tylko wtedy znajdziemy
chętnych do kontynuowania działalności. Przedsiębiorstwo charakteryzuje się określonymi
relacjami, własnością i wartościami, jakie są uznawane przez nestora. Unikalną sytuacją jest
pierwsza sukcesja, która tak naprawdę implikuje powstanie przedsiębiorstwa rodzinnego,
i tutaj rodzi się teza badawcza, która mogłaby się sprowadzać do sprecyzowania, jak i kiedy przeprowadzić pierwszą sukcesję. Z badań empirycznych wynika, że o procesie sukcesji musimy zacząć myśleć na wczesnym etapie dojrzałości firmy. Już wtedy powinniśmy
rozpocząć tworzenie planu sukcesji, który to etap pokrywa się z jedną z faz życia rodziny,
a mianowicie z fazą „rodzice z dorastającymi dziećmi” oraz dorosłość jednostki. Sukcesja
jako proces zarządzania zmianą i wiedzą międzygeneracyjną powinna opierać się na odpowiednich procedurach oraz przewidywać rezultaty dokonywanych zmian. W tworzonym
planie pytamy o firmę, adresata i czas przeprowadzenia sukcesji.
Rysunek 8. Fazy rozwoju jednostki, rodziny, firmy rodzinnej z uwzględnieniem przedziału czasowego i punktu krytycznego.

Źródło: opracowanie własne

Ostatnim problemem podjętym w opisywanych badaniach ilościowych była kwestia przebiegu procesu sukcesji w firmie rodzinnej. Respondenci poproszeni zostali o ustosunkowanie
się do dwunastu stwierdzeń odnoszących się do sukcesji w firmie rodzinnej. Odpowiedzi
badani zaznaczali na skali nominalnej, wybierając wariant „tak”, „nie” lub „nie wiem”. Odpowiedzi dla próby ogółem badanych przedsiębiorstw rodzinnych przedstawiono na Rysunku 9.
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Respondenci zdecydowanie zgodzili się ze stwierdzeniem, że nestorzy w firmach rodzinnych są świadomi procesu przemijania (91,7% badanych). Z kolei więcej niż ¾ udzielających
odpowiedzi była zgodna co do takich stwierdzeń, jak: istnienie świadomości członków
rodziny co do konsekwencji źle przeprowadzonej sukcesji (79%), konieczność uznawania
wartości firmy przez sukcesora za swoje (78,3%), konieczność akceptacji sukcesora przez
pozostałych członków rodzinnych (78%) oraz, że córka może na równi dziedziczyć z synem
(77,3%). Natomiast najwięcej opinii negatywnych zanotowano w podczas ustosunkowywania się respondentów do takich stwierdzeń jak: „w firmie istnieją jasno zdefiniowane zasady
funkcjonowania nestora po sukcesji” oraz „sukcesję przygotowuje się na długo przed odejściem nestora” (odpowiednio 34,7% i 22,7% odpowiedzi przeczących).
Dane na temat przygotowania i przebiegu procesu sukcesji w badanych firmach rodzinnych
ze względu na ich etap rozwoju zestawiono w Tabeli 23.

Tabela 23. Proces sukcesji w firmie rodzinnej – opinie badanych przedsiębiorstw według etapów ich rozwoju (w %)
Najważniejsze wartości w firmie rodzinnej (w %)

Etap rozwoju firmy rodzinnej
Wyszczególnienie

narodziny

młodość

dojrzałość

schyłek

(n=75)

(n=75)

(n=75)

(n=75)

T / N / NP
Nestorzy są świadomi
procesu przemijania
Sukcesor wartości firmy uznaje
za swoje

T / N / NP

T / N / NP

T / N / NP

94,7

4,0

1,3

90,7

5,3

4,0

92,0

8,0

-

89,3

6,7

4,0

80,0

9,3

10,7

73,3

5,3

21,3

82,7

8,0

9,3

77,3

16,0

6,7

78,7

6,7

14,7

77,3

4,0

18,7

82,7

6,7

10,7

77,3

14,7

8,0

77,3

10,7

12,0

78,7

13,3

8,0

81,3

13,3

5,3

74,7

17,3

8,0

Członkowie rodziny mają świadomość, że konsekwencją źle
przeprowadzonego procesu
sukcesji może być upadek firmy
Sukcesor powinien być
akceptowany przez pozostałych
członków rodziny
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Córka może dziedziczyć
na równi z synem
Firmę przejmuje sukcesor
najbardziej kompetentny
Właściciele są przygotowani/
gotowi do procesu sukcesji

76,0

12,0

12,0

76,0

4,0

20,0

86,7

6,7

6,7

70,7

20,0

9,3

76,0

9,3

14,7

76,0

12,0

12,0

70,7

14,7

14,7

74,7

12,0

13,3

73,3

20,0

6,7

65,3

20,0

14,7

78,7

12,0

9,3

70,7

18,7

10,7

70,7

18,7

10,7

70,7

16,0

13,3

70,7

22,7

6,7

66,7

20,0

13,3

69,3

13,9

17,3

54,7

18,7

26,7

66,7

14,7

18,7

57,3

25,3

17,3

58,7

18,7

22,7

61,3

22,7

16,0

65,3

21,3

13,3

68,0

22,7

9,3

54,7

24,0

21,3

48,0

18,7

33,3

62,7

20,0

17,3

58,7

28,0

13,3

50,7

33,3

16,0

42,7

40,0

17,3

53,3

34,7

12,0

57,3

30,7

12,0

Sukcesor powinien być
akceptowany przez managerów
zewnętrznych i kluczowych
pracowników
Sukcesorzy są przygotowani/
gotowi do procesu sukcesji
W firmie są jasno określone
zasady sukcesji
Sukcesję przygotowuje się na
długo przed odejściem nestora
W firmie są jasno określone
zasady funkcjonowania nestora
po sukcesji

Gdzie: T – tak, N – nie, NP – nie potrafię powiedzieć
Źródło: badania własne

Analizując informacje na temat procesu sukcesji według przyjętego przekroju badawcze,
w przypadku widać dużą zgodność odpowiedzi, bez względu na etap rozwoju firmy rodzinnej.
Stwierdzenia: „Nestorzy są świadomi procesu przemijania”, „Sukcesor wartości firmy uznaje
za swoje”, „Członkowie rodziny maja świadomość, że konsekwencją źle przeprowadzonego
procesu sukcesji może być upadek firmy” uzyskały najwięcej pozytywnych opinii w firmach
znajdujących się na etapie narodzin, dojrzałości i schyłku. Wśród badanych firm będących
w etapie młodości uzyskano nieco odmienne wartości potwierdzających odpowiedzi
Różnice w odpowiedziach udzielanych przez nestorów i sukcesorów na temat przebiegu
procesu sukcesji w firmach rodzinnych zestawiono w Tabeli 24.
Tabela 24. Proces sukcesji w firmie rodzinnej w opinii nestorów i sukcesorów (N=600, w %)

Etap rozwoju firmy rodzinnej
Wyszczególnienie

Nestor

Sukcesor

T / N / NP

T / N / NP

Nestorzy są świadomi procesu przemijania

91,7

6,0

2,3

74,3

10,7

15,0

Sukcesor wartości firmy uznaje za swoje

79,0

8,0

13,0

74,0

10,0

16,0

78,3

9,7

12,0

73,0

11,3

15,7

78,0

13,7

8,3

72,7

15,3

12,0

77,3

10,7

12,0

70,7

11,3

18,0

74,3

12,0

13,7

69,7

12,7

17,7

72,0

17,7

10,3

54,7

21,0

24,3

Członkowie rodziny mają świadomość,
że konsekwencją źle przeprowadzonego
procesu sukcesji może być upadek firmy
Sukcesor powinien być akceptowany
przez pozostałych członków rodziny
Córka może dziedziczyć na równi z synem
Firmę przejmuje sukcesor
najbardziej kompetentny
Nestorzy są przygotowani/gotowi
do procesu sukcesji
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Sukcesor powinien być akceptowany
przez managerów zewnętrznych i kluczowych

69,7

19,3

11,0

68,3

16,0

15,7

63,3

21,3

15,3

54,7

28,7

16,7

62,0

18,0

20,0

66,0

17,3

16,7

56,0

22,7

21,3

52,3

20,7

27,0

51,0

34,7

14,3

50,7

31,0

18,3

pracowników
Sukcesorzy są przygotowani/gotowi
do procesu sukcesji
W firmie są jasno określone zasady sukcesji
Sukcesję przygotowuje się na długo przed odejściem nestora
W firmie są jasno określone zasady
funkcjonowania nestora po sukcesji
Gdzie: T – tak, N – nie, NP – nie potrafię powiedzieć
Źródło: badania własne

Opinie nestoró i sukcesorów badanych firm rodzinnych na temat procesu sukcesji różnią się.
Różnice najbardziej widoczne są w kwestii gotowości przekazania/przejęcia firmy. I tak, blisko 92% nestorów potwierdza, że są świadomi zachodzącego procesu przemijania podczas,
gdy podobnego zdania jest zaledwie 74% sukcesorów. Blisko ¾ nestorów jest zdania, że są
przygotowani/gotowi do procesu sukcesji jednak zgadza się z nimi niewiele ponad połowa
sukcesorów. Odwracając problem: 66% sukcesorów jest zdania, że sukcesorzy są przygotowani/gotowi przejąć firmę, podczas gdy wśród nestorów takiego zadnia jest 62% badanych.
Ostatnia część wywiadu pogłębionego dotykała bardzo ważnego problemu sukcesji w firmach rodzinnych. Badanych poproszono aby opisali proces przeprowadzenia/przygotowania
sukcesji w ich firmach, ocenili na ile ich zdaniem są do sukcesji przygotowani oraz wyrazili opinie na ile jest to dla nich ważne, aby sukcesorzy byli akceptowani przez pozostałych
członków rodziny oraz przez pracowników firmy.
Pierwszą kwestią poruszoną w tej części badania było jednak ustosunkowanie się do tezy
postawionej w wyniku przeprowadzonych badań ilościowych, głoszącej, że członkowie
rodziny nie zawsze są świadomi tego, iż konsekwencją źle przeprowadzonej sukcesji może
być upadek firmy. Uzyskane wyniki badań w formie syntezy przedstawiono w Tablicy 25.
Generalnie badani zgadzali się z postawioną tezą. Za przykłady mogą służyć zamieszczone dalej wypowiedzi: „Na pewno tak może być. Bardzo często słyszę od kogoś, że ktoś
przejął jego firmę i ta firma upadła, bo się odpowiednio ta osoba w to nie zaangażowała
i nie wiedziała jak ją prowadzić. Często tak jest, że np. żona albo dzieci opływali w dostatki, a mąż prowadził firmę. I nie widzieli tego, jak ten tatuś pracował od rana do wieczora,
tylko pieniążki szły na konta, a oni w ogóle się w to nie angażowali. A kiedy przychodzi taki
moment, że trzeba przejąć firmę i wiedzieć, jak się nią zająć. A oni się nie znają, nie mają
doświadczenia, nie mają zaufania wśród pracowników, a pracownicy nie są głupi i doskonale widzą, kto jak się angażuje. Wiedzą, że np. synek przychodzi tylko po wypłatę i niczym
się nie interesuje.” (M5W).
„Źle przeprowadzona sukcesja jest główną przyczyną upadku firm rodzinnych. Najczęściej nestorzy nie potrafią przekazać wartości, na których im zależało, tudzież źle wybrali
sukcesora. Trzeba to jasno przemyśleć i swoim sukcesorom uświadamiać, jak to się może
skończyć.” (D2W).
„Zgadzam się z tym. Nieraz pochopne decyzje i zbyt duże zaufanie do siebie nawzajem
powodują, że faktycznie może ta firma upaść. Nie każdy też może pracować w danej branży.
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Np. mój brat mniej się angażuje w firmę, nie jest odważny do podejmowania odważnych
decyzji. Każdy musi odnaleźć się, co chce robić w firmie i jak się czuje na siłach.” (M4S) Wśród
badanych można było także znaleźć osoby niezgadzające się z podaną tezą:
„Myślę, że wszyscy zdają sobie sprawę, że konsekwencją źle przeprowadzonej sukcesji może
być upadek firmy. Jednak myślę, że członkowie rodziny są świadomi, mają pełną wiedzę
z tego zakresu i budzi to taki szacunek, respekt no i konsekwencje.” (N1W).
„Być może chodzi tu o firmy, gdzie firmy rodzinne przechodzą w obce ręce, firmy które
przechodzą z rąk seniora będą dążyły do sukcesu.” (D1S).

Tabela 25. Stosunek badanych do tezy głoszącej, że członkowie rodziny nie zawsze są świadomi tego, iż konsekwencją źle
przeprowadzonej sukcesji może być upadek firmy – synteza wyników (N=40)

Nestorzy

Sukcesorzy

1

2
Firmy w etapie narodzin

Tak. Takiej świadomości brakuje zwłaszcza sukcesorom,
którym się wydaje, że wszystko wiedzą i wszytko umieją.
Bywają zatem pomyłki i są upadki firm. Nad sukcesją trzeba mocno pracować. Edukować, upominać by nie doszło
upadku firmy.
Nie. Wszyscy zdają sobie sprawę, że konsekwencją źle
przeprowadzonej sukcesji może być upadek firmy. Członkowie rodziny są świadomi, mają pełną wiedzę w tej kwestii.

Tak. To prawda. Rzeczywiście tak jest, a dopiero, jak dojdzie
do upadku lub bankructwa – szuka się przyczyny.
Nie. W firmach rodzinnych jest świadomość, że sukcesor
może czemuś nie podołać i że może dojść do najgorszego.

Firmy w etapie młodości
Tak. Na pewno tak może być. Ale odpowiedzialność jest
tutaj obustronna: tak nestora, jak i sukcesora. Obie strony
muszą angażować się w proces sukcesji i nie można tego
zrobić z dnia na dzień.
Nie. Sukcesję planuje się od początku istnienia firmy.
Sukcesorów należy angażować w istnienie firmy od ich
najmłodszych lat.

Na pewno tak jest. Często bywa, że firmę rodzinną przejmuje sukcesor, który nie ma świadomości jakie stoi przed nim
zadanie. Sukcesor, który nie jest przygotowany do przejęcia
i poprowadzenia firmy.
Nie. Może w przypadku firm, które przechodzą w obce ręce
tak jest. Firmy które przechodzą z rąk seniora w ręce sukcesora z rodziny będą dalej dążyły do sukcesu.

www.sulislaw.pl

27

Firmy w etapie dojrzałości
Tak. To prawda. Źle przeprowadzona sukcesja jest główną
przyczyną upadku firm rodzinnych. Nestorzy nie potrafią
przekazać wartości na którym im najbardziej zależy i/lub źle
wybierają sukcesorów. Bywa także, że dochodzi do rozpadu
małżeństwa sukcesora i podziału majątku, co bardzo często
skutkuje upadkiem firmy.

Na pewno tak jest. Często bywa, że firmę rodzinną przejmuje sukcesor, który nie ma świadomości jakie stoi przed nim
zadanie. Sukcesor, który nie jest przygotowany do przejęcia
i poprowadzenia firmy.
Nie. Może w przypadku firm, które przechodzą w obce ręce
tak jest. Firmy które przechodzą z rąk seniora w ręce sukcesora z rodziny będą dalej dążyły do sukcesu.

Firmy w etapie schyłku
Tak, konsekwencją źle przeprowadzonej sukcesji może
być upadek firmy. Potencjalnych sukcesorów trzeba przez
lata obserwować, zwracać uwagę na ich zaangażowanie
i predyspozycje. Pytać, czy w ogóle chcą przejąć firmę.
Przy sukcesji warto też kierować się zasadą koncentracji
własności.

Tak właśnie może się stać. Upadek firmy jest konsekwencją
tak braku świadomości u nestora konieczności odpowiedniego przygotowania sukcesji, jak i braku wiedzy, doświadczenia i zaangażowania sukcesora.

Źródło: badania własne

Kolejnym wątkiem podjętym w tej części wywiadu była kwestia procesu przygotowania/
przeprowadzania sukcesji w badanych firmach rodzinnych. Uzyskane wypowiedzi w formie
syntezy zestawiono w Tabeli 26.
Duże znaczenie na przebieg procesu sukcesji ma etap w jakim znajduje się dana firma rodzinna. Analizując odpowiedzi przedstawicieli firm rodzinnych, szczególnie będących w etapie
narodzin czy młodości widać było, że to jeszcze nie jest ten czas by myśleć o sukcesji: „Nie
przeprowadzamy takiego procesu w tej chwili, zostajemy na tym samym poziomie”. (M2W).
Choć były też firmy, w których o sukcesji myśli się już na tych etapach: „My byliśmy od
małego przyzwyczajani do firmy. I może trochę inaczej patrzymy na tą firmę z perspektywy czasu. Już od najmłodszych lat rodzice, a zwłaszcza tata jako główny właściciel,
przekazywał nam informacje o firmie, na czym mu zależy, co chciałby osiągnąć. Teraz
rozwijamy tą firmę, w dobie konkurencji. Od lat młodzieńczych rodzice pokazywali nam
jak firma funkcjonuje i że chcieliby nam przekazać w przyszłości tą firmę”. (M4S).
Zdarzały się i takie sytuacje, kiedy nestor na obecnym etapie rozwoju nie uważał za konieczne podejmowanie w firmie tematu sukcesji, a sukcesorzy byli zdania, że proces ten już trwa:
„Jeszcze tego nie robiliśmy. Jeszcze jestem na tyle sprawny, że nie musimy myśleć o następcy.” (M3W). „U nas przekazywanie trwa już około 3 lat i osoba pierwsza wdraża osobę drugą
do firmy, żeby ta wszystko wiedziała, a potem, już tylko nadzoruje tą osobę.” (M3S).

Tabela 26. Przebieg procesu sukcesji w firmach respondentów – synteza uzyskanych wypowiedzi (N=40)

Nestorzy

Sukcesorzy

1

2
Firmy w etapie narodzin

To nie jest proste. Potrzebne jest holistyczne spojrzenie na
firmę, a przede wszystkim potrzebna jest gotowość nestora
do przekazania firmy i sukcesora, by tą firmę przejąć. Ważna jest dojrzałość osoby przekazującej i przyjmującej. W
części firm proces sukcesji jeszcze nie został rozpoczęty.

28

Biernie, teoretycznie poprzez rozmowy, spotkania, kursy
szkolenia oraz aktywnie, praktycznie poprzez współuczestniczenie w zarządzaniu firmą oraz stopniowy wzrost
obowiązków. W części firm proces sukcesji jeszcze nie
został rozpoczęty.
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Firmy w etapie młodości
Długofalowy proces, mniej lub bardziej świadomy. Nestorzy
przygotowują swoje dzieci do przejęcia firmy poprzez stopniowe coraz większe angażowanie ich w sprawy firmy
z nadzieją, że dadzą sobie później radę, że będą przygotowani. W części firm jeszcze nie został rozpoczęty.

Sukcesorzy stawiają pierwsze kroki w przejmowaniu firmy.
Wdrażają się w obowiązki. Uczą się. W części firm proces
sukcesji jeszcze nie został rozpoczęty.

Firmy w etapie dojrzałości
Proces sukcesji przebiega zwykle dwutorowo. Sukcesorzy
uczą się teorii na studiach lub na szkoleniach, a praktyki w firmie. Nestorzy powierzają sukcesorom pierwsze
samodzielne zadania, jak np. kierowanie jedną z placówek
firmy.
W jednej z firm proces sukcesji nie został jeszcze rozpoczęty.

Powolny proces przyswajania teorii i praktyki zarządzania
firmą rodzinną. Podejmowanie pierwszych samodzielnych
zadań. Kierowanie jedną z placówek firmy. Praca pod nadzorem rodzica.
W jednej z firm proces sukcesji nie został jeszcze rozpoczęty.

Firmy w etapie schyłku
Proces sukcesji przebiega w sposób naturalny. Nestorzy nie
przygotowują się do niego w jakiś specjalny sposób. Sukcesor
jeśli zgłasza chęć do pracy, poznaje firmę poprzez rozmowy
o niej i praktyczne uczestnictwo w prowadzeniu biznesu.

Przegotowanie do sukcesji następuję poprzez codzienną
pracę i nabywanie doświadczenia, stopniowe przekazywanie obowiązków, kompetencji, rozmowy z seniorami
o przyszłości firmy.

Źródło: badania własne

Po zebraniu informacji na temat samego przebiegu procesu sukcesji w badanych firmach
rodzinnych, respondentów poproszono by dokonali samooceny własnego przygotowania
do przekazania – przejęcia firmy. Poproszono ich także by takiej oceny dokonano w stosunku do nestora/sukcesora firmy. Syntezę uzyskanych wypowiedzi zamieszczono w Tabeli 27.
Zanotowane oceny są bardzo zróżnicowane. Różnice w wypowiedziach wynikają przede
wszystkim z etapu na którym znajduje się badana firma rodzinna, ale także z wieku sukcesorów oraz obecnych relacji między osobami mającymi władzę w przedsiębiorstwie a tymi,
którzy mają ją objąć. Co nie powinno dziwić, najmniej przygotowani do sukcesji wydają
się być nestorzy i sukcesorzy firm z etapu narodzin i młodości. Jednak niskie samooceny
przygotowania do sukcesji usłyszeć można było również od reprezentantów firm dojrzałych: „Gdyby coś się stało, to na chwilę obecną sukcesorzy raczej wcale nie są przygotowani
do sukcesji.” (D4W) i schyłkowych: „W przypadku mojej firmy syn musi się jeszcze trochę
z tym wszystkim zapoznać, jak co zrobić. Ja sam uczyłem się dosyć dużo i długo – jeszcze
trochę czasu musi upłynąć.” (S3W). Zdarzały się także dość duże rozbieżności w ocenach
nestorów firmy i ich sukcesorów: „W przypadku mojej firmy na tę chwilę córka jeszcze nie
jest w pełni przygotowana na przejęcie firmy.” (S4W) – „Myślę, że dałabym radę. Czuję się
przygotowana.” (S4S).
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Tabela 27. Opinie badanych na temat ich przygotowania do sukcesji – synteza wyników (N=40)

Nestorzy

Sukcesorzy

1

2
Firmy w etapie narodzin

Oceny bardzo zróżnicowane. Od deklaracji pełnego przygotowania do myślenia dopiero o całym procesie sukcesji
w perspektywie kilku lat.

Oceny zróżnicowane, ale bardziej optymistyczne niż w
przypadku ocen nestorów.

Firmy w etapie młodości
Oceny bardzo zróżnicowane. Od braku przygotowania – bo w
niektórych firmach proces sukcesji jeszcze się nie rozpoczął,
po deklarację pełnego przygotowania na podstawie kilkuletniego stażu pracy w firmie.

Oceny zróżnicowane, od pełnej gotowości do ocen słabych.

Firmy w etapie dojrzałości
Oceny bardzo zróżnicowane, od pełnego wdrożenia w
sprawy firmy po niepewność co do losów firmy, gdyby ta miła
z dnia na dzień przejść ręce sukcesora.

Oceny bardzo zróżnicowane, od pełnego przygotowania, przez oceny średnie do jasnego postawienia sprawy,
że przygotowanym do sukcesji się nie jest.

Firmy w etapie schyłku
Oceny zróżnicowane, od pełnego przygotowania obu stron,
przez niepewność co do przygotowania sukcesorów, do
pewności, że na dziś dzień sukcesor nie jest jeszcze nie
w pełni gotowy.

Oceny jednomyślne. Sukcesorzy czują się w pełni przygotowani do przejęcia firmy.

Źródło: badania własne

Ostatnim wątkiem poruszonym podczas badania jakościowego był problem akceptacji sukcesora przez pozostałych członków rodziny oraz przez pracowników firmy. Badani nestorzy i sukcesorzy firm rodzinnych poproszeni zostali o określenie swojego stosunku w tej
sprawie i wskazanie, na ile ważna, istotna jest dla nich kwestia akceptacji sukcesora przez
głównych interesariuszy firmy. Zanotowane wypowiedzi w formie syntetycznej zostały
przedstawione w Tabeli 28.

Tabela 28. Znaczenie problemu akceptacji sukcesora przez pozostałych członków rodziny oraz przez pracowników firmy
– synteza wyników (N=40)

Nestorzy

Sukcesorzy

1

2
Firmy w etapie narodzin

Akceptacja i szacunek przeszłego sukcesora jest sprawą
bardzo ważną dla całej f ir my. Bez akceptacji nie ma
współpracy, a bez współpracy nie ma sukcesu firmy.

Akceptacja jest konieczna, aby uniknąć kłótni i nieporozumień w firmie. Aby tak się stało sukcesor powinien zabiegać o
akceptację całego zespołu. Pracownicy muszą znać tą osobę,
muszą jej ufać, muszą wiedzieć, że w przyszłości zmiany
mogą być tylko na lepsze, a nie na gorsze.

Firmy w etapie młodości
Jest to ważna sprawa. Akceptacja oznacza porozumienie,
porozumienie oznacza sukces. Jedno z drugim jest związane,
wiąże się to także z zyskiem, który z kolei daje stabilność.

Akceptacja sukcesora to połowa sukcesu, to dobry start.
Reszta już sama się poukłada. Akceptacja sukcesora przez
pozostałych członków rodziny jest nawet ważniejsza. Pracowników zawsze można wymienić, jeżeli ktoś nie będzie
go akceptował, natomiast rodziny się nie wymieni.

Firmy w etapie dojrzałości
Jest to niezmiernie istotne aby sukcesorzy byli akceptowani
przez wszystkich, tak przez pozostałych członków rodziny,
jak i przez pracowników. Jeśli się uda to bardzo dobrze, jeśli nie – o wyznaczeniu sukcesora decyduje główny nestor
firmy – pozostali jeśli go nie zaakceptują to mogą odejść.
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Akceptacja sukcesora jest jak najbardziej konieczna. Zgoda
buduje – niezgoda rujnuje. Bez akceptacji pozostaje jedynie
autorytet formalny, taka firma może łatwo upaść.
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Firmy w etapie schyłku
Akceptacja i szacunek jest bardzo istotny. Zwłaszcza, jak
jest kilku sukcesorów i wieloosobowe zatrudnienie. Osoba
przejmująca firmę musi mieć dobre relacje ze wszystkimi.
Musi ufać pozostałym członkom rodziny i pracownikom,
a oni jemu.

Jest to kwestia bardzo istotna. Idealnie, wręcz modelowo
byłoby, gdyby sukcesor był przez akceptowany
i przez rodzinę i pracowników. Bez takiej akceptacji nie
można poprawnie prowadzić firmy.

Źródło: badania własne

Tabela 29. Grupy interesariuszy i ich działania w procesie sukcesji

Grupa interesariuszy

Działania w procesie sukcesji

Nestorzy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samoświadomość, czy badamy FR wielopokoleniową,
Określenie gotowości nestorów do procesu sukcesji,
Prezentacja finansów firm przez nestorów sukcesorom,
Uświadomienie samodzielności,
Prezentacja planów nestorów po sukcesji,
Zachęty i prezentacja wartości dodanych przez nestora,
Prezentacja akceptacji pozostałych członków rodziny,
Uświadomienie procesu przemijania,
Nowa perspektywa dla firmy,
Prezentacja wartości FR, które powinny być pielęgnowane.

Rodziny

•
•
•
•
•
•
•
•

Stworzenie atmosfery do współpracy,
Oficjalne spotkanie rodzinne,
Zasady finansowania emerytury,
Konsensus przy prezentacji formy sukcesji,
Ład rodzinny – spisane zasady funkcjonowania FR,
Zasady gry ustalane przed grą,
Określenie zasad sukcesji i sukcesji następnej,
Prezentacja elementów filantropijnych.

Sukcesorzy

•
•
•
•
•

Kim jestem i co reprezentuję sobą?
Jakie wartości rodzinne są moimi wartościami?
Jakie mam plany?
Prezentacja umiejętności managerskich,
Ustalenie zasad kompetencji.

Sukcesorki

•
•
•
•

Córka na równi z synem też może dowodzić,
Większa naturalna identyfikacja córki z rodziną,
Potencjał sukcesorki,
Decyzja samodzielna.

Grupa interesariuszy

•

Działania w procesie sukcesji

Kluczowi pracownicy

•
•
•
•

Prezentacja najlepszych zasobów ludzkich,
Akceptacja zmian sukcesyjnych przez pracowników,
Konfrontacja wartości sukcesor – pracownicy,
Akceptacja kultury organizacyjnej.

Menagerowie zewnętrzni

•
•

Świadomość wartości FR,
Świadomość odmienności firmy rodzinnej.

Źródło: badania własne

Generalnie, tak nestorzy, jak i sukcesorzy podkreślali, że akceptacja sukcesora przez pozostałych członków rodziny i przez pracowników jest rzeczą podstawową, dla prawidłowego
dalszego funkcjonowania firmy: „Jest bardzo istotne i ważne, aby sukcesorzy byli akceptowani przez pozostałych członków rodziny, przez pracowników będących poza rodziną,
dla dobra całej firmy dla budowania dobrej atmosfery, aby nie było zbędnych konfliktów.
Myślę, że cały proces sukcesji jest procesem długofalowym i jak w przypadku firm rodzinnych trzeba się do niego przygotowywać od momentu kiedy się przejmuje firmę - bo to
jest firma rodzinna.” (N1W); „Bardzo istotne.
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Bez takiej akceptacji prowadzenie firmy przez sukcesora jest wręcz niemożliwe.” (S5S). W zdecydowanej mniejszości były opinie przeciwne, nie przywiązujące do akceptacji sukcesora
dużej wagi: „Nie jest to dla mnie istotne. Ja jestem szefem i ja decyduję o tym. Pracowników syn zna, jeśli się z nimi nie dogada, to sobie nowych zatrudni, nie widzę problemu. Po
co z igły robić widły. Pracownik dostaje pieniądze, ma określony zakres obowiązków i musi
pracować, a nie spoufalać się. Praca to praca, życie prywatne to życie prywatne. Jak ktoś
ma z tym problem, to już trudno. Jego sprawa.” (N5W).
3.4. Relacje w Firmie Rodzinnej
Bycie w relacji z drugą osobą jest naturalną potrzebą ludzką i jednocześnie naturalnym stanem człowieka. Rodzina i firma rodzinna są systemami integracyjnymi, które cechują się
rozmaitymi zmiennymi, w tym zespołem norm wewnętrznych, w którym kluczową rolę
odgrywają relacje.
Zdrowe i dojrzałe relacje z innymi ludźmi sprawiają, że życie człowieka staje się bardziej
satysfakcjonujące i szczęśliwe. Zaakceptowanie różnic, a jednocześnie możliwość zachowania swojej indywidualności i naturalności, pozwała człowiekowi czuć się komfortowo
i dobrze. Biorąc pod uwagę to założenie, autor w swoim drugim rozdziale sprecyzował cel
firmy rodzinnej, którego ważnym elementem jest dbanie o zabezpieczenie życia rodziny na
wysokim poziomie, a jednocześnie umożliwienie realizacji celów poszczególnym jednostkom. Aby to założenie mogło być zrealizowane, musimy pamiętać o otwartej i zrozumiałej
komunikacji, która jest jedną z podstawowych i najważniejszych kompetencji osobistych,
mających wpływ na zrozumienie, postrzeganie i na jakość relacji. W relacjach zawodowych
pomiędzy współpracownikami, klientami czy partnerami biznesowymi, komunikacja często
modeluje profesjonalny wizerunek firmy i pełni kluczową rolę w nawiązywaniu długoterminowej współpracy.
W relacjach w firmie rodzinnej ze względu na to, że współpracownicy wewnątrz rodziny
właścicielskiej mają kontakt przez cały czas, zasada bycia sobą i szczerości funkcjonuje jakby
automatycznie. Trudno budować bliskość i formować autentyczne relacje, gdy dwoje ludzi
nie ujawnia naprawdę, co myśli i czuje. Często ze strachu, że ktoś nas nie zaakceptuje takimi, jakimi jesteśmy, zakładamy maskę. Noszenie maski jest nie tylko nie fair wobec innych,
ale jest też na co dzień bardzo uciążliwe.
Innym elementem, pomagającym w zdrowych relacjach, jest empatia, którą można zdefiniować jako umiejętność współodczuwania stanów emocjonalnych oraz spojrzenia na
rzeczywistość z perspektywy drugiej osoby. Można o tym potocznie powiedzieć jako
o „wschodzeniu w czyjeś buty”. Empatia, która pomaga budować relacje oparte na zaufaniu i współpracy w biznesie, daje szansę wytworzenia dużo większej wartości dla innych
ludzi. Zyskujemy my i zyskuje otoczenie. Niepowtarzalnym atrybutem firmy rodzinnej jest
też dbanie z troską o lokalną społeczność.
Trzecia część indywidualnego wywiadu pogłębionego koncentrowała się wokół relacji
pomiędzy interesariuszami w firmie rodzinnej. W pierwszej kolejności respondenci poproszeni zostali o ustosunkowanie się do tezy głoszącej, że podstawą długookresowego funkcjonowania firmy rodzinnej są dobre wzajemne relacje pomiędzy nestorami a sukcesorami,
pozostałymi członkami rodziny, pracownikami nie będącymi członkami rodziny, generalnie
wszystkimi interesariuszami. Następnie poproszono badanych, by opisali jak wymienione
relacje wyglądają, kształtują się w ich firmach rodzinnych. Jakiego rodzaju są to relacje?
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Czy są, ich zdaniem, satysfakcjonujące? Czy wymagają zmian? Jakich? Na czym są oparte?
W Tabeli 30 w syntetyczny sposób ujęto uzyskane wypowiedzi dotyczące postawionej tezy
o pozytywnym wpływie dobrych wzajemnych relacji na długookresowe funkcjonowanie
firmy rodzinnej. Respondenci zgadzali się z przedstawionym poglądem na relacje w firmie rodzinnej. Szczególnie warte pełnego zacytowania są trzy wypowiedzi nestorów firm
rodzinnych biorących udział w badaniu:
„Zgadzam się z tym w 100%. Ważne jest to, aby pracownicy wiedzieli, że sukcesor, który
przejmuje tą firmę, nie wchodzi od razu na stanowisko dyrektora, prezesa, tudzież nestora, tylko przeszedł wszystkie szczeble, w każdym dziale był, odbył chociażby praktykę,
zna pracowników. Wiadomo to też zależy od wielkości firmy, ale to nie może być tak, że ja
mówię: ja od 1-go odchodzę to jest moja córeczka, mój synek i on będzie teraz kierował.
Oni muszą znać tą osobę, muszą wiedzieć o tym wcześniej, muszą ją też w jakimś sensie
zaakceptować, no i wtedy jest to proces, który udaje się.” (M4W).
„Moim zdaniem jako praktyka jest to, że firma ma jedną osobę zarządzającą, gremium
doradcze, a reszta czyli pracownicy są od tego, żeby być dobrze wynagradzani i żeby od
pracowników wymagać dobrej pracy. Bo to są pracownicy najemni, bo jeszcze nigdy się
tak nie zdarzyło, żeby nestor lub jego rodzina był przyjacielem pracownika. Zawsze będzie
panią postrzegał jako wroga. Mimo, że będzie pani najlepsza, będzie pani dobrze płaciła to
zawsze będzie pani wrogiem.” (M3W).
„Firma rodzinna już w samej nazwie ma za zadanie krzewić pozytywne relacje. Prawdą jest,
że dobre, wzajemne relacje wśród nestorów i sukcesorów oraz innych pracowników firmy
mogą się przekładać na długotrwały i długofalowy rozwój firmy. I ułatwiają porozumienie.
Trafnie podejmowane decyzje tylko cementują pozytywne relacje ponieważ wszyscy pracujemy na sukces firmy.” (S2W).
Tabela 30. Stosunek badanych do tezy pozytywnym wpływie dobrych wzajemnych relacji na długookresowe funkcjonowanie firmy rodzinnej – synteza wyników (N=40)

Nestorzy

Sukcesorzy

1

2
Firmy w etapie narodzin

Tak być powinno. Jeśli firma rodzinna ma funkcjonować
długookresowo dobre wzajemne relacje w firmie są sprawą
kluczową. Firma jest organizmem, który musi być w pełni
zdrowy, aby długo funkcjonować.

Właściwe relacje międzyludzkie są ważne w każdej dziecinie
życia. W prowadzeniu firmy rodzinnej także. Prawidłowe
relacje są ważne, o ile nie najważniejsze w długookresowym
funkcjonowaniu firmy.

Firmy w etapie młodości
To prawda w 100%. Dobre relacje w rodzinie przekładają
się na biznes. Złe relacje w domu oznaczają złe relacje na
gruncie zawodowym.

To prawda, dobre relacje są podstawą dobrej i długotrwałej
współpracy. Lepiej pracować w firmie,
w której wszyscy się szanują i odnoszą z szacunkiem, niż
jak by miało się pracować w firmie, w której wszyscy się
nienawidzą. Dobre wzajemne relacje są podstawą sukcesu całej firmy.

Firmy w etapie dojrzałości
Tak, prawda. Podstawą długookresowego funkcjonowania
czegokolwiek są dobre relacje z innymi ludźmi. Współpracownik, czy jest to rodzina czy jest to pracownik, który nie
należy do rodziny musi być tak samo szanowany. Relacje
w firmie rodzinnej powinny być dobre i pomiędzy sukcesorem i nestorem i tym bardziej pomiędzy pracownikami.
Od tego zależy efektywność i skuteczność firmy.

Dobre relacje w firmie rodzinnej to podstawa sukcesu.
Jeżeli nie będzie dobrych relacji wszystko się rozpadnie.
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Firmy w etapie schyłku
Należy zgodzić się z tym poglądem. Dobre relacje i dobre
stosunki są podstawą dobrej atmosfery w pracy.

Dobre relacje są niezbędne do funkcjonowania firmy rodzinnej w długim okresie czasu. To podstawa działalności,
przekładająca się na zysk i rozwój firmy.

Źródło: badania własne

Następnie badanych poproszono, aby opisali, jak wyglądają relacje w ich firmach rodzinnych tak między członkami rodziny, jak i między członkami rodziny a pracownikami spoza
jej członków. W Tabeli 31 przedstawiono syntezę uzyskanych na ten temat wypowiedzi.
|Generalnie respondenci zadowoleni są z relacji panujących w ich firmach i nie chcieliby
wiele zmieniać. Ważne są cele firmy i im trzeba nieraz podporządkować własne ambicje.
Według deklaracji badanych relacje w ich firmach są przede wszystkim rodzinne, przyjacielskie i opierają się na zaufaniu, posłuszeństwie, wzajemnym szacunku oraz życzliwości.
Często podstawą dobrych relacji w firmie są wyznawane i respektowane wartości firmy
oraz jasny i czytelny dla wszystkich podział zadań i funkcji w firmie.

Tabela 31. Deklaracje badanych na temat relacji w ich firmach rodzinnych – synteza wyników (N=40)

Nestorzy

Sukcesorzy

1

2
Firmy w etapie narodzin

Dominuje troska o wzajemne dobre stosunki, aczkolwiek
różnie to bywa, jak w życiu. Rodzina zawsze chce być lepiej traktowana, trzeba zatem umieć godzić różne interesy.
Relacje są częste, na ogół satysfakcjonujące. Opierają się na
zaufaniu, posłuszeństwie i uczciwości. Podstawą budowanych relacji są wyznawane w firmie wartości.

Relacje na co dzień są przyjacielskie, rodzinne oparte na
zaufaniu i kompromisie. Zależą także od sytuacji. Gdy
dotyczą podejmowanych decyzji czy podpisywania umów
są formalne i profesjonalne.

Firmy w etapie młodości
Relacje są dobre, odpowiednie. Opierają się na wzajemnym
zaufaniu i posłuszeństwie. Można określić je do pewnego stopnia mianem relacji partnerskich. Podstawą dobrych relacji
w firmie rodzinnej jest to, aby każdy wiedział gdzie jest jego
miejsce w firmie, zwłaszcza powinni o tym pamiętać podwładni – owszem, muszą wykonywać polecenia, ale robią
to przecież za odpowiednie wynagrodzenie.
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Relacje są dobre, rodzinne, partnerskie, oparte na zaufaniu
i posłuszeństwie. Różnice zdań rozwiązywane są pokojowo,
w drodze rzeczowej dyskusji na argumenty. Najważniejsze
jest dobro firmy. Pracownicy spoza rodziny traktowani
są koleżeńsko, aczkolwiek szacunek jest wymagany.
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Firmy w etapie dojrzałości
Relacje oparte są tak na posłuszeństwie, jak i na stopie przyjacielskiej. Podstawą budowania dobrych relacji są wartości
firmy i szacunek do drugiego człowieka. Generalnie chodzi
o to, by się nawzajem słuchać i dogadywać. Pomiędzy pracownikami panują na ogół relacje przyjazne, partnerskie.

Relacje są bardzo rodzinne i przyjacielskie, oparte na częstej
komunikacji, przebywaniu ze sobą. W stosunku do wieloletnich pracowników – koleżeńskie. Każdy zna swoje miejsce
w firmie i posłuszeństwo jest niejako sprawą naturalną.
Relacje są w pełni satysfakcjonujące.

Firmy w etapie schyłku
By wa różnie, ale ogólnie są to dobre relacje. Czasami
bywa, że lepsze relacje istnieją między nestorem a pracownikami, niż między nestorem a członkami jego rodziny.
Relacje są i rodzinne, i formalne. Opierają się na zaufaniu
i profesjonalizmie. Integracja następuje w pracy i poza pracą.

Relacje są dobre lub bardzo dobre, jak w „normalnej” firmie
– nierodzinnej. Wszelkie nieporozumienia
i konflikty rozwiązywane są na bieżąco, aby problemy się
nie narastały. Relacje oparte są na zaufaniu, przyjaźni i
wzajemnej życzliwości.

Źródło: badania własne

Konstytucja dla firmy rodzinnej powinien ustanawiać zasady komunikacji wewnątrz rodziny
właścicielskiej, a także między nią a przedsiębiorstwem. Zasady te powinny kształtować wzajemne relacje wewnątrz firmy rodzinnej oraz obraz, jaki przedstawiamy jest opinii publicznej.
Wzajemne relacje w rodzinie służą podtrzymywaniu poczucia jedności i równości jej członków. W przedsiębiorstwie relacje funkcjonują w zakresie hierarchicznej struktury, która
klasyfikuje pracowników według ich miejsca w hierarchii i wartości dla przedsiębiorstwa.
Powinna funkcjonować zasada: „O biznesie nie rozmawia się przy stole rodzinnym”. Zagadnienia rodzinne i biznesowe powinny być rozpatrywane oddzielnie. Bardzo ważne jest, aby
relacje rodzinne nie przenosiły się na relacje w firmie.
Zasady współżycia można opracować na podstawie wartości i celów, jakie rodzina wyznaczyła, określając swoją tożsamość,: szacunek, tolerancję, szczerość, poważanie i kulturę
dyskusji. Według autora, będącego wieloletnim nestorem firmy, jest kilka bardzo ważnych
zasad, o których należy pamiętać: poświęcanie uwagi innym, okazywanie szacunku i pielęgnowanie przyjaźni.
Nestorzy firm rodzinnych, na każdym etapie ich rozwoju, powinni mieć pełną świadomość,
że podstawą długookresowego funkcjonowania firmy są zdrowe i dojrzałe relacje pomiędzy
wszystkimi interesariuszami. Dobre relacje są elementem sukcesu i zarabiania pieniędzy,
które to są rzemiosłem, kiedy się tego nauczysz i postępujesz według wyznawanych wartości i zasad nie ma praktycznie ograniczeń w tym, co możesz osiągnąć.
Właściwy i rozważny dobór interesariuszy już na pierwszym etapie znakomicie ułatwia
późniejsze relacje. Należy zasygnalizować, że nie wszyscy członkowie rodzin nadają się
do pełnienia jakichkolwiek funkcji w firmie rodzinnej. Znając specyfikę swojej działalności
gospodarczej, nestor powinien brać to pod uwagę.
Dobór członków rodzin operacyjnie działających w firmie i rekrutacja pozostałych interesariuszy jest podstawowym obowiązkiem nestora, który powinien zawsze robić to osobiście,
gdyż jest to najważniejszy element fundamentu poprawnego długookresowego funkcjonowania firmy rodzinnej. Firmy rodzinne posiadają swoją specyfikę, związaną z nadzwyczajnymi zdolnościami przeżycia w dobie kryzysu, efektywnością, innowacyjnością, a także
ogromnym znaczeniu społecznym i gospodarczym.
Długoterminowe funkcjonowanie firmy rodzinnej staje się prawie niemożliwe bez świadomości, że młode małżeństwo powinno mieć dzieci, które będą mogły być sukcesorami.
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Historia jak zwykle zatoczy koło i znów trzeba będzie szukać odpowiednich relacji pomiędzy nowym sukcesorem a rodziną, pracownikami i nestorem. Dlatego stworzenie w firmie
takich warunków, które może w danym momencie nie zawsze będą gwarantowały zysk, jest
niezbędne, żeby wszyscy w różnych okresach swojego życia byli przekonani, że w każdym
momencie uczestniczą w procesie rozwoju firmy znajdując się w najlepszym z możliwych
miejsc, jakie firma może im zapewnić i że są akceptowani przez wszystkich interesariuszy
związanych z firmą.
Przyjmując wprost, stworzenie młodym ludziom jak najlepszych warunków do zakładania
rodziny i wychowania dzieci, dodawanie im odwagi do działania, jest jednym z głównych
celów firmy rodzinnej, co zostało potwierdzone w materiale empirycznym przez nestorów
i sukcesorów. Tabele 30 oraz 31 pokazują, że firma rodzinna realizuje ten cel na wszystkich
swoich etapach, od narodzin poprzez młodość i dojrzałość aż po schyłek. Niewątpliwie
funkcjonują tu zasady logiki i replikacji, jednak indywidulne przypadki traktujemy indywidualnie. Dla małego porównania, w korporacjach funkcjonuje trend, zgodnie z którym
należy stworzyć takie warunki w pracy, żeby pracownicy nie tęsknili za domem, a tylko za
przyjaciółmi z pracy. Firmy rodzinne bardzo często starają się zatrudniać całe rodziny, podczas gdy w innych firmach jest to rzadkością, może poza firmami państwowymi, ale w tym
wypadku niestety bardzo często są to sytuacje patologiczne, ze względu na brak atrybutu,
który jest związany z własnością.
Konflikty i niepowodzenia w firmie rodzinnej:
Sytuacje kryzysowe i łagodzenie konfliktów
W każdym biznesie powinniśmy założyć proces wejścia w biznes jak również proces wyjścia. W firmach innych niż rodzinne jest to proces nieunikniony, gdyż zakładamy, iż każdy
dobry biznes kiedyś się skończy. W firmach rodzinnych przy założeniu, że będzie prosperować długoterminowo, powinniśmy wypracować zasady w jaki sposób łagodzić konflikty.
Zazwyczaj narastają one wtedy, kiedy podstawowy biznes, nawet z niezależnych od rodziny przyczyn, zaczyna źle funkcjonować. Firmy rodzinne są bardziej odporne na różnego
rodzaju kryzysy, gdyż już z założenia nie są one przed wszystkim nastawione na zysk.
Przedsiębiorstwa rodzinne powinny określić, jak postępować w sytuacjach konfliktowych,
pomimo że strategie nestorów zakładają, żeby do konfliktów nie dopuszczać. Zdaniem zajmujących się tematyką rodzinną „konflikty są esencjonalną częścią ludzkiego życia”. Co
więcej, powszechnie uważa się, iż kształtują nasz rozwój i nasze relacje również w ramach
przedsiębiorstwa. Firmy rodzinne nie są wolne od konfliktów, a jedynie posiadają naturalną
umiejętność profesjonalnego zarządzania nimi. Ukazuje to w sposób oczywisty wyższość
firm rodzinnych nad innymi formami przedsiębiorstw. W firmie rodzinnej nie dąży się do
eskalacji konfliktów i ogranicza się ich destrukcyjną siłę. Profesjonalne zarządzanie sytuacjami konfliktowymi może temu zapobiec.
Tworząc zasady postępowania w sytuacjach konfliktowych w rodzinie właścicielskiej, należy wyróżnić dwa aspekty: proceduralne i merytoryczne.
Tak samo, jak w biznesie, musimy poznać genezę konfliktu – stwierdzić kiedy się rozpoczął, co go spowodowało, kto bierze w nim udział i co musimy zrobić, żeby nim zarządzać,
a nie zamieść pod dywan, a także kiedy możemy uznać, że konflikt został rozwiązany. Jak
w każdym przypadku, naprawdę należy zacząć od siebie, zadając sobie pytanie, co byś
zrobił będąc w podobnej sytuacji? Ważnym jest aby nie traktować nikogo instrumentalnie
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i dążyć za wszelką cenę do sytuacji win-win, nikogo nie kompromitować ani nie obrażać,

a przede wszystkim nie należy być pamiętliwym.
Zarządzanie to przede wszystkim odpowiedzialność, którą członkowie rodziny właścicielskiej manifestują poprzez odpowiedzialne zachowanie, reprezentując firmę na zewnątrz,
czy tego chcą, czy nie. Świadomość tego ogranicza w pewnym sensie swobodę. Pożądanym jest, aby rodzina właścicielska stworzyła dla swoich członków odpowiednie reguły
zachowania, oparte na przyjętych wartościach i celach. Z całą pewnością nie powinno
wśród nich zabraknąć skromności i łagodności, i sprecyzowania, czym są w praktyce. Brak
dokładności powoduje, iż interesy jednostki i firmy rodzinnej mogą pozostawać w konflikt.
Koniecznym zatem jest, aby uzgodnić te zasady, mając na uwadze delikatną naturę poruszanych zagadnień.
Zachowania wewnętrz przedsiębiorstwa wymagają również regulacji. Jest ona tym trudniejsza, im więcej członków liczy rodzina. Należy precyzyjnie ustalić, np. czy wolno o każdej
porze pojawiać się w firmie czy na hali produkcyjnej, rozmawiać z pracownikami i wydawać
im dyspozycje. Takie zasady powinny być precyzyjnie uzgodnione.
Istotnym elementem jest obecność firmy w świadomości publicznej, szczególnie w prasie.
W przypadku pracy zespołu PR, w ramach tego zespołu konieczne jest uzgodnienie kto,
z jakiej okazji i w jakim zakresie merytorycznym może reprezentować firmę. W przypadku braku zespołu PR, należy to również określić, mając z tyłu głowy, że zestaw ZZN czyli
Zazdrość, Zawiść i Niechęć są zawsze gotowe do ataku.
Tabela 32. Podstawowe przyczyny niepowodzeń przedsiębiorstw rodzinnych

Czynniki decydujące

Przyczyny niepowodzeń

o niepowodzeniach

Niew y s tarc z ając e z a soby
finansowe

•
•
•
•
•
•
•
•

Niewłaściwe zaplanowanie
sukcesji

•
•
•
•
•
•
•
•

Problemy z przekazaniem
i przejęciem kierownictwa
w firmie

•
•
•
•
•
•

Rozpoczęcie działalności,
Wzrost i rozwój firmy,
Wydatki bieżące - eksploatacyjne i operacyjne,
Sfinansowanie podatków od spadku,
Fundusz emerytalny dla pokolenia odchodzącego z firmy,
Realizacja własnego stylu życia, np. zaspokajanie potrzeb związanych z edukacją,
kulturą, wypoczynkiem, posiadaniem dóbr luksusowych itp.,
Wydatki na leczenie i inne usługi medyczne
Niechęć do podnoszenia problemu śmiertelności – często tkwiąca w podświadomości
postawa „po mnie choćby i potop”,
Niechęć do stawania wobec groźby podatków od spadku lub darowizny,
Przekonanie i wiara w to, że sprawiedliwy podział oznacza równy podział,
Niedokończone, nieskoordynowane, a często wręcz nieprofesjonalne planowanie
prawne i finansowe dyspozycji spadkowych,
Brak przedmałżeńskich umów majątkowych,
Niezorganizowanie, utrzymywanie w nieporządku, brak ochrony lub niepodpisanie
dokumentów majątkowo-spadkowych,
Brak zaufania do agentów i instytucji ubezpieczeniowych
Brak wizji przedsiębiorstwa lub nieprzekazanie jej następcom,
Wynagrodzenie pracowników - członków rodziny według ich potrzeb, a nie według
ich użyteczności, przydatności i realnej wartości,
Niewyznaczenie konkretnego następcy (dziedzica),
Niewłaściwe wychowanie i przygotowanie zawodowe następców (dziedziców),
Uprzedzenie do płci i wieku w planowaniu przekazania kierownictwa,
Różnice w systemach wartości między pokoleniami, szczególnie dotyczące etyki pracy,
Władza jednoosobowa jako zasadnicza forma zarządzania,
Niechęć do kluczowych pracowników firmy spoza rodziny, którzy mogliby przejąć
funkcje kierownicze
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•

Cechy osobowe przywódcy
– nestora firmy

Rodzinne modele zachowań

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieprzewidziane sytuacje
związane z przejęciem
własności

•
•
•
•

Błędy praktyki gospodarczej

•
•
•
•

Bezpodstawna wiara, że niepełnosprawność, ciężka choroba, śmierć „nie przytrafią
się mnie ani moim bliskim”,
Oporność na zmiany, innowacje, postęp,
Obsesja kontrolowania,
Uzależnienie od narkotyków, alkoholu, pracy,
Nieprzywiązywanie wagi do zdrowia osobistego, niehigieniczny tryb życia,
Chciwość, zachłanność, żądza władzy,
Niebezpieczne hobby
Ukrywanie konfliktów,
Wtrącanie się poszczególnych członków rodziny „w nieswoje sprawy”,
Zachowania nieetyczne i/lub bezprawne,
Błędne przekonanie, że tylko „chore” rodziny szukają terapii,
Czynienie pozorów (udawanie), że uzgodniło się rozkład zajęć w ciągu dnia, podział
obowiązków itp.,
Małostkowe spory i sprzeczki głównie na temat: kto, co i kiedy ma zrobić,
Wysiłki, aby zachować harmonię rodzinną za wszelką cenę,
Zbytnia skrytość i dyskrecja - rodzina nie ma pojęcia, co właściwie dzieje się w firmie
i w samej rodzinie, rozmawianie o biznesie „przy każdym posiłku”
Brak testamentu, który regulowałby preferencje w dziedziczeniu,
Brak środków f inan sow ych i pomysł u na sf inan sowanie w ysok iego podatk u
od spadku lub darowizny,
Niezdolność (z różnych powodów) członka rodziny - spadkobiercy do zarządzania firmą,
Zapisanie w testamencie każdemu spadkobiercy „ po równo”,
Zaskakujące sytuacje, tzw. „miny”, spowodowane zbytnią dyskrecją i utrzymywaniem
udziałowców w nieświadomości
Brak rzeczywistego i niewymuszonego zainteresowania biznesem ze strony nestora
i jego rodziny,
Sytuacje, w których pracownicy (nawet członkowie rodziny) okradają potajemnie firmę,
Zatrudnienie i utrzymywanie niewydajnych pracowników (nawet członków rodziny),
Brak kontroli nad firmą, tzw. „ klapki na oczach”,
Niechęć do wszelkiego rodzaju urozmaiceń, innowacji, dywersyfikacji działania z
obawy przed naruszeniem pierwotnej wizji firmy (dążenie do „świętego spokoju”)

Źródło: Jeżak, Popczyk, Winnicka-Popczyk, 2004
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Tabela 33. Stosunek badanych właścicieli do przyczyn niepowodzeń firm rodzinnych na rynku – próba ogółem (N=300)

Przyczyny niepowodzeń firm rodzinnych

Wartość mediany

Cechy osobowe przywódcy – nestora firmy. Błędy praktyki gospodarczej.
Nieprzewidziane sytuacje związane z przejęciem własności.

6

Niewystarczające zasoby finansowe. Niewłaściwe zaplanowanie sukcesji. Problemy
z przekazaniem i przejęciem kierownictwa w firmie. Rodzinne modele zachowań.

5

Źródło: Badania własne.

Tabela 34. Stosunek badanych nestorów do przyczyn niepowodzeń firm rodzinnych na rynku według etapów ich rozwoju

Lp

Wyszczególnienie
Niewystarczające zasoby

P1

finansowe

Etap

Me

1

2

3

4

5

7

Narodziny

5

6,7

2,7

5,3

24,0

20,0

13,3

Młodość

6

2,7

5,3

12,0

14,7

10,7

17,3

37,3

Dojrzałość

5

6,7

4,0

17,3

8,0

18,7

18,7

26,7

Schyłek

6

4,0

5,3

8,0

10,7

18,7

21,3

32,0

Jeżak, Popczyk, Winnicka-Popczyk, 2004
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Miara ta określa kierunek (znak wyniku) oraz siłę związku (zależność monotoniczna) pomiędzy cechami mierzonymi na skali porządkowej.
Przyjmuje wartości z zakresu [-1; 1].
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28,0

Niewłaściwe
P2

zaplanowanie sukcesji

Narodziny

5

12,0

5,3

6,7

21,3

14,7

18,7

21,3

Młodość

5

2,7

6,7

14,7

21,3

17,3

22,7

14,7

Dojrzałość

5

6,7

8,0

8,0

14,7

18,7

36,7

17,3

Schyłek

5

5,3

6,7

9,3

18,9

17,3

26,7

16,0

Problemy z przekazaniem Narodziny
P3

5

8,0

5,3

12,0

12,0

16,0

24,0

22,7

i przejęciem

Młodość

5

6,7

5,3

8,0

21,3

18,7

16,0

24,0

kierownictwa w firmie

Dojrzałość

5

4,0

8,0

6,7

14,7

26,7

29,3

10,7

Schyłek

5

2,7

10,7

6,7

8,0

25,3

30,7

16,0

Narodziny

5

2,7

4,0

6,7

16,0

22,7

21,3

26,7

Młodość

6

6,7

1,3

5,3

9,3

22,7

22,7

32,0

Dojrzałość

6

1,3

4,0

9,3

8,0

14,7

36,0

26,7

Schyłek

6

1,3

4,0

6,7

10,7

21,3

38,7

17,3

Narodziny

4

8,0

12,0

13,3

21,3

16,0

20,0

9,3

Rodzinne modele

Młodość

4

10,7

13,3

14,7

12,3

13,3

18,7

12,0

zachowań

Dojrzałość

5

6,7

4,0

9,3

20,0

22,7

26,7

10,7

Schyłek

5

1,3

6,7

8,0

21,3

20,0

36,0

6,7

Narodziny

6

5,3

6,7

10,7

13,3

14,7

17,3

32,0

Młodość

6

2,7

1,3

8,0

14,7

22,7

24,0

26,7

Dojrzałość

6

4,0

6,7

2,7

14,7

18,7

32,0

21,3

Schyłek

5

2,7

1,3

16,0

13,3

20,0

25,3

21,3

Narodziny

6

4,0

4,0

6,7

13,3

10,7

24,0

37,3

Błędy praktyki

Młodość

6

1,3

-

6,7

6,7

18,7

22,7

44,0

gospodarczej

Dojrzałość

6

1,3

-

9,3

5,3

25,3

22,7

36,0

Schyłek

6

4,0

5,3

4,0

13,3

17,3

28,0

28,0

Cechy osobowe
P4

przywódcy – nestora
firmy

P5

Nieprzewidziane sytuacje
P6

związane z przejęciem
własności

P7

Źródło: Badania własne

Patrząc na dane zestawione w Tabeli 34 można zauważyć, że etap rozwoju firmy nie różnicuje znacząco uzyskanych wypowiedzi. Przedstawione przyczyny niepowodzeń były
potwierdzane przez przedstawicieli badanych firm, bez względu na etap rozwoju w jakim
się obecnie znajdują. Można zatem uznać, że stanowią one główne i najczęstsze przyczyny niepowodzeń firm rodzinnych na rynku. Interesującego materiału, z punktu widzenia
relacji między nestorami a sukcesorami, dostarczyła analiza korelacji opinii nestorów i sukcesorów co do przedstawionych przyczyn niepowodzeń firm rodzinnych. Ze względu na
charakter pytań (skala porządkowa), do oceny siły i kierunku zależności, wykorzystano
nieparametryczny miernik tau-b Kendalla74. Na wstępie określono, czy występuje związek w opiniach wystawianych przez nestora. Wyniki pomiaru siły i kierunku tej zależności
przedstawiono w Tabeli 35.

Tabela 35. Analiza korelacji przyczyn niepowodzeń – nestor

Problemy
Przyczyna
niepowodzeń

Niewystarczające
zasoby finansowe

Niewłaściwe

z przekaza-

Cechy

Rodzinne

Nieprze-

zaplanowan-

niem kiero-

ie sukcesji

wnictwa

przy-

modele

widziane

wódcy

zachowań

sytuacje

0,29

0,19

0,19

0,03

0,21

Błędy
praktyki gospodarczej

Niewystarczające zasoby

1,00

0,25

finansowe
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Niewłaściwe
zaplanowanie

0,29

1,00

0,41*

0,23

0,23

0,25

0,20

0,19

0,41*

1,00

0,22

0,15

0,23

0,20

0,19

0,23

0,22

1,00

0,29

0,26

0,31

0,03

0,23

0,15

0,29

1,00

0,18

0,15

0,21

0,25

0,23

0,26

0,18

1,00

0,36*

0,25

0,20

0,20

0,31

0,15

0,36*

1,00

sukcesji
Problemy
z przekazaniem
kierownictwa
Cechy
przywódcy

Rodzinne
modele zachowań

Nieprzewidziane sytuacje

Błędy praktyki gospodarczej
Źródło: Badania własne

Przeprowadzona analiza wskazuje, że występuje statystycznie istotny związek pomiędzy
opiniami na temat przyczyn niepowodzeń wśród nestorów (przy poziomie istotności p ≤
0,05). Najsilniejszy związek (*) wskazano dla relacji pomiędzy problemem z przekazywaniem kierownictwa a niewłaściwym zaplanowaniem sukcesji. Zależność jest dodatnia co
oznacza, że jeśli nestor dostrzega przyczynę niepowodzenia na rynku w jednym czynniku,
to podobnie opiniuje w drugim czynniku. Umiarkowany związek wskazano także dla relacji pomiędzy nieprzewidzianymi sytuacjami a błędami praktyki gospodarczej. Pozostałe
związki również wskazują dodatnią zależność, jednakże jest ona słaba. Kolorem oznaczono te korelacje, które są statystycznie nieistotne. Z kolei analiza opinii wydawanych przez
Sukcesora zaprezentowana została w Tabeli 36.
Tabela 36. Analiza korelacji przyczyn niepowodzeń – sukcesor

Problemy
Przyczyna

Niewystarcza-

Niewłaściwe

z przekaza-

niepowodzeń

jące zasoby

zaplanowanie

niem kiero-

finansowe

sukcesji

wnictwa

1,00

0,26

0,30

0,26

1,00

0,41*

Cechy

Rodzinne

Nieprze-

Błędy
prakty-

modele

widziane

zachowań

sytuacje

0,15

0,09

0,16

0,20

0,17

0,16

0,23

0,21

przywódcy

ki gospodarczej

Niewystarczające zasoby
finansowe
Niewłaściwe
zaplanowanie
sukcesji
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Problemy
z przekazaniem kierown-

0,30

0,41*

1,00

0,20

0,19

0,27

0,20

0,15

0,17

0,20

1,00

0,29

0,19

0,28

0,09

0,16

0,19

0,29

1,00

0,21

0,12

0,16

0,23

0,27

0,19

0,21

1,00

0,33*

0,20

0,21

0,20

0,28

0,12

0,33*

1,00

ictwa
Cechy przywódcy

Rodzinne modele zachowań

Nieprzewidziane sytuacje

Błędy praktyki
gospodarczej

Źródło: Badania własne

Biorąc pod uwagę wyniki dla sukcesora oraz porównując je z wynikami dla nestora wskazano
zgodność w zależnościach. Sukcesorzy określają podobne relacje w przyczynach rynkowych
niepowodzeń firm rodzinnych. Kolejna tabela przedstawia zależność pomiędzy opiniami
nestora i sukcesora co do przyczyn niepowodzeń rynkowych firmy rodzinnej (Tabela 37).
Tabela 37. Analiza korelacji przyczyn niepowodzeń – nestor a sukcesor

Nestor/Sukcesor

Problemy

Niewystarcza-

Niewłaściwe

jące zasoby

zaplanowan-

finansowe

ie sukcesji

0,65*

0,25

0,27

0,27

0,60*

0,18

z przekaza-

Cechy

niem kiero-

przywódcy

Rodzinne

Nieprze-

Błędy
prakty-

modele

widziane

zachowań

sytuacje

0,11

0,04

0,14

0,21

0,36

0,10

0,19

0,23

0,13

0,30

0,54*

0,19

0,18

0,20

0,17

0,17

0,22

0,21

0,51*

0,26

0,19

0,27

0,05

0,18

0,18

0,23

0,63*

0,21

0,09

0,16

0,22

0,23

0,14

0,15

0,57*

0,34*

0,21

0,22

0,22

0,27

0,16

0,34*

0,58*

wnictwa

ki gospodarczej

Niewystarczające
zasoby finansowe
Niewłaściwe
zaplanowanie
sukcesji
Problemy
z przekazaniem
kierownictwa
Cechy przywódcy
Rodzinne modele
zachowań
Nieprzewidziane
sytuacje
Błędy praktyki
gospodarczej
Źródło: Badania własne

www.sulislaw.pl

41

42

www.sulislaw.pl

Bibliografia

Pozycje zwarte i czasopisma:
•

Beckhard R., Dyer W.J.Jr., Managing continuity in the family-owned business,
Organizational Dynamics 1983, 12 (1).

•

Bertrand M., Schoar A., The role of family in family firms, Journal of Economic
Perspectives 2006, 20 (2).

•

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

•

Blikle A.J., Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm
rodzinnych, Wydawnictwo PARP, Warszawa 2012.

•

Churchill N.C., Hapten K.J., Non-market based transfers of wealth and power:
A research framework for family businesses, American Journal of Small
Business 1987, 11 (3).

•

Cyfert Sz., Kraśniak J., Krzakiewicz K., Zmiany w systemach motywowania
i kontrolowania polskich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, nr 3, Towarzystwo
Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) „DOM ORGANIZATORA” Toruń 2006.

•

Davis P., Realizing the potential of the family business. Organizational
Dynamics 1983, 12(1).

•

De Bono E., Myślenie lateralne. Idee na przekór schematom,
Wydawnictwo Onepress 2007.

•

De Visscher F., Balancing capital, liquidity and control,
Families in Business 2004 (16) Sept/Oct.

•

Donckels R., Fröhlich E., Are family businesses really different? European
Experiences from STRATOS, Family Business Review 1991, 4(2).

•

Donelley R., The Family Business Harvard Business Review 1964, 42.

•

Downs A., Inside Bureaucracy, Prospect Heights, IL: Waveland Press, USA 1994.

•

Drucker P.F., Menedżer skuteczny, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna
w Krakowie, Czytelnik, Kraków 1994.

•

Duch-Krzystoszek D., Małżeństwo, seks, prokreacja, Wydawnictwo IFiS PAN,
Warszawa 1998.

•

Dyduch W., Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.

www.sulislaw.pl

43

•

Fleming Q., Tajniki przetrwania firmy rodzinnej, Wydanie One Press
Small Business, 2000.

•

Foltys, J. Outsourcing w przedsiębiorstwach sektora MŚP, Scenariusz aplikacyjny,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

•

Foltys, J. Wieloaspektowy model outsourcingu na przykładzie sektora hutnictwa
żelaza i stali, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.

•

Freeman R.E., Gilbert D.R., Stoner J.A.F., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2011.

•

Gallo M.A., Sveen J., Internationalizing the Family Business: Facilitating
and restraining forces, Family Business Review 1991, 4(2).

•

Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., Modele biznesu
polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.

•

Gościński J.W., Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa 1989.

•

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2005.

•

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999.

•

Grycuk A., Bariery w stosowaniu koncepcji lean management, Kwartalnik Nauk
o Przedsiębiorstwie (3), Warszawa 2016.

•

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

•

Jabłoński M., Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji
wartości przedsiębiorstw,

•

Difin, Warszawa 2013.

•

Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Family business. Functioning
and development, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.

•

Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa 1980.

•

Kędzior Z, Karcz K., Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw
(lata 2000-2010), CBiE AE w Katowicach, Katowice 1998.

•

Kędzior Z., Badania rynku. Metody zastosowania, PWE, Warszawa 2005.

•

Koładkiewicz I., System nadzoru w firmie rodzinnej,
Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015.

•

Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku: jakość, twórczość, kultura, Wolters

•

Kluwer business, Warszawa 2012.

•

Kothari R., Sharma N., Corporate Governance in India:

44

www.sulislaw.pl

Transmission to Transformation [w:] Cases in Management, S. Srivastava, P. Jhajharia
(red.), PHI Learning Private Limited, New Delhi 2011.
•

Koutsoukis A., O’Sullivan M., The life – Cycle of UK Family Business,
Report Credit Suisse, London 2008.

•

Kozioł-Nadolna K., Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej
w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw
w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2013.

•

Koźmiński A.K., Organizacja [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, A.K. Koźmiński,

•

W. Piotrowski (red.), PWN, Warszawa 2000.

•

Krupski R., Dyskusja o treści strategii, ,,Przegląd Organizacji” 6, 2010.

•

Krzakiewicz K., Zastosowanie podejścia sieciowego w zarządzaniu strategicznym,
„Organizacja i Zarządzanie”, Zeszyt pięćdziesiąty drugi, Zeszyty naukowe 1147,
Politechnika Łódzka, Łódź 2013.

•

Leszczewska K., Model biznesu jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem
rodzinnym, Zeszyty Naukowe 7, T. XVI, Wydawnictwo Społecznej Akademii
Nauk, Łódz 2015.

•

Lewandowska A., 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.

•

Lewandowska A., May P., Stawka większa niż biznes, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

•

Light P.C., The four pillars of high performance. How robust organizations achieve

•

extraordinary results, McGraw-Hill, New York 2005.

•

Lockwood B., Pareto Efficiency. The New Palgrave Dictionary of Economics. Second

•

Edition, Palgrave Macmillan 2008.

•

Majorczyk M., Współczesna rodzina jako środowisko wychowawcze, Scripta
Comeniana Lesnensia, Seria A. Miscellanea, PWSZ, Leszno 2010, 8.

•

Morck R., 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.

•

Niemczyk J., Metody organizacji i zarządzania, Terra, Poznań – Wrocław 2000.

•

Niemczyk J., Sieci międzyorganizacyjne z perspektywy podstawowych nurtów
zarządzania strategicznego [w:] Sieci międzyorganizacyjne, Współczesne
wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, J. Niemczyk, Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.

www.sulislaw.pl

45

•

Niemczyk J., Strategia, od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, Wrocław 2013.

•

Noga A., Sieci w ujęciu teorii ekonomii, [w:] Relacje międzyorganizacyjne w naukach
o zarządzaniu, A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak (red.), Oficyna
a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

•

Nogalski B., Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej
przedsiębiorstw, MBA 2/2009.

•

Norris M., West S., E-biznes, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2001.

•

Obłój K., Pasja i dyscyplina strategii, Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy,
Poltext, Warszawa 2010.

•

Obłój K., Zarządzanie – ujęcie praktyczne, PWE, Warszawa 1986.

•

Okoń W., Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.

•

Okoń-Horodyńska E., W poszukiwaniu modelu biznesowego
dla technologiczno-społecznej

•

innowacji: przypadek SyNat [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Modele biznesowe,

•

B. Kożuch (red.), Wydawnictwo SAN, TXIV, Z.13, Cz. II, Łódź 2013.

•

Pabjan B., Pluta J., Safin K., Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw
rodzinnych, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2014.

•

Penc J., Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły
Biznesu, Kraków 1997.

•

Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.

•

Persteiner H., Węcławski J., Finansowanie i corporate governance
w przedsiębiorstwach rodzinnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.

•

Pieńkowski G., Rodzinny start-up nowym wymiarem innowacyjności firm
rodzinnych w Izraelu.

•

Pieńkowski G., Rodziny Khaitanów herbaciane imperium.

•

Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.

•

Pietera J., Środowisko wychowawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice 1972.

•

Płoszaj A., Sieci instytucji otoczenia biznesu, Scholar, Warszawa 2013.

•

Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych
wyników, Helion, Gliwice 2006.

•

Proctor, T., Zarządzanie twórcze, Gebethner i Spółka, Warszawa 1998.

46

www.sulislaw.pl

•

Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wydawnictwo
Ossolineum, Warszawa 1978.

•

Rokita J., Dynamika zarządzania organizacjami, WAE w Katowicach, Katowice 2009.

•

Rokita J., Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo

•

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.

•

Sośnicki K., Istota i cele wychowania, PWN, Warszawa 1964.

•

Stachowicz-Stanuch A., Zarządzanie poprzez wartości instrumentem zarządzania
we współczesnym przedsiębiorstwie [w:] Zbiór referatów na ogólnopolską
konferencję naukową: instrumenty zarządzania we współczesnym
przedsiębiorstwie, AE Poznań 2000, T. II.

•

Stańczyk-Hugiet E., Gorgól J., Elementy sieci międzyorganizacyjnych – aspekty
organizacyjno-zarządcze [w] Sieci międzyorganizacyjne, Współczesne wyzwanie
dla teorii i praktyki zarządzania, Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.),
C.H. Beck, Warszawa 2012.

•

Stern M.H., Inside the family-held business: A practical guide for entrepreneurs
and their advisors, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1986.

•

Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2014.

•

Surdej A., Firmy rodzinne w perspektywie instytucjonalnych mechanizmów
rozwoju państw nisko rozwiniętych: zarys problematyki [w:] Firmy rodzinne
– współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, A. Marjański, M.R. Contreras
Loera (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie T.XV, Z.7, 2014.

•

Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1972.

•

Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej,
PWE, Warszawa 2001.

•

Tyszka Z., Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 1974.

•

Walczak M. (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu
współczesnym przedsiębiorstwem,

•

Difin, Warszawa 2007.

•

Wall W.D., Twórcze wychowanie w okresie dzieciństwa, PWN, Warszawa 1986.

•

Ward J., Keeping the family business healthy: How to plan for continuing growth,
profitability, and family leadership, San Francisco: Jossey – Bass Publishers 1987.

•

Więcek-Janka E., Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem rodzinnym,
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.

•

Wroczyński R., Pedagogika społeczna, PWN, Warszawa 1985.

www.sulislaw.pl

47

•

Zakrzewska-Bielawska A., Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść
i koncepcji, [w:] Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, R. Krupski (red.),

•

Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, T. 27,

•

Wałbrzych 2014.

•

Ziemska M., Rodzina współczesna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2001.

•

Ziemska M., Zmiany w relacjach małżeńskich w cyklu życia rodziny [w:] Rodzina
współczesna, M. Ziemska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999.

Materiały źródłowe:
•

Badanie Firm Rodzinnych 2015, Instytut Biznesu Rodzinnego, PwC.

•

Final Report of the Expert Group, Overview of Family Business Relevant Issues:
Research, Networks, Policy Measures and Existing Studies, European Commission
Directorate-General for Enterprise and Industry, November 2009.

Strony internetowe:
•

www.cloudsw.org/under-review/3ae197c1-6606-4865-90d9-49591a50fb09

•

www.dictionaryofeconomics.com

•

www.eprace.edu.pl

•

www.evereadyindustries.com

•

www.familienunternehmen.de

•

www.gpw.pl

•

www.institut-fuerfamilienunternehmen.de/institut

•

www.mcleodrussel.com

•

www.mcnallybharat.com

•

www.portal.firmyrodzinne.eu

•

www.pwc.pl/pl/publikacje/badanie-firm-rodzinnych.html

•

www.standardbatteries.co.in

•

www.williamsonfinancial.in

48

www.sulislaw.pl

Wykaz Tabel

•

Tabela 1. Rodzina i firma – podstawowe własności strukturalne

•

Tabela 2. Definicje przedsiębiorstw rodzinnych

•

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

•

Tabela 4. Firmy rodzinne w wybranych krajach europejskich

•

Tabela 5. Struktura własnościowa dużych firm rodzinnych

•

Tabela 6. Grupa McLeod Russel

•

Tabela 7. Klasyfikacja problemów występujących w cyklu życia organizacji

•

Tabela 8. Podejścia do definiowania rodziny

•

Tabela 9. Typologia rodziny

•

Tabela 10. Faza czwarta i piąta cyklu życia jednostki

•

Tabela 11. Najważniejsze wartości w firmie rodzinnej (w %)

•

Tabela 12. Najważniejsze wartości w firmie rodzinnej w opinii nestorów i sukcesorów (N=600, w %)

•

Tabela 13. Stosunek badanych do tezy o nieznajomości i nierespektowaniu
podstawowych wartości firmy rodzinnej przez jej nestorów i sukcesorów
– synteza wyników (N=40)

•

Tabela 14. Znajomość i respektowanie wartości firmy przez nestorów i sukcesorów
– synteza deklaracji badanych (N=40, liczba wskazań)

•

Tabela 15. Wartości firmy rodzinnej – deklaracje badanych (N=40, liczba wskazań)

•

Tabela 16. Wyjaśnienie czym są wyznawane wartości dla nestorów i sukcesorów
– synteza uzyskanych wypowiedzi (N=40)

•

Tabela 17. Interpretacja wyników badań ilościowych dotyczących najczęściej
wskazywanych wartości – synteza uzyskanych wypowiedzi (N=40)

•

Tabela 18. Opinie badanych na temat własności w firmie rodzinnej – synteza
wyników (N=40)

•

Tabela 19. Opinie badanych na temat koncentracji własności – synteza
wyników (N=40)

www.sulislaw.pl

49

•

Tabela 20. Opinie badanych na temat posiadania przez firmy rodzinne gremiów
doradczych – synteza wyników (N=40)

•

Tabela 21. Opinie badanych na temat posiadania przez firmy rodzinne zarządu
zewnętrznego oraz zewnętrznych form kontroli – synteza wyników (N=40)

•

Tabela 22. Opinie badanych na temat posiadania przez firmy rodzinne zarządu
zewnętrznego oraz zewnętrznych form kontroli – synteza wyników (N=40)

•

Tabela 23. Proces sukcesji w firmie rodzinnej – opinie badanych przedsiębiorstw
według etapów ich rozwoju (w %) Najważniejsze wartości w firmie rodzinnej (w %)

•

Tabela 24. Proces sukcesji w firmie rodzinnej w opinii nestorów
i sukcesorów (N=600, w %)

•

Tabela 25. Stosunek badanych do tezy głoszącej, że członkowie rodziny nie zawsze
są świadomi tego, iż konsekwencją źle przeprowadzonej sukcesji może być
upadek firmy – synteza wyników (N=40)

•

Tabela 26. Przebieg procesu sukcesji w firmach respondentów – synteza
uzyskanych wypowiedzi (N=40)

•

Tabela 27. Opinie badanych na temat ich przygotowania do sukcesji – synteza
wyników (N=40)

•

Tabela 28. Znaczenie problemu akceptacji sukcesora przez pozostałych członków
rodziny oraz przez pracowników firmy – synteza wyników (N=40)

•

Tabela 29. Grupy interesariuszy i ich działania w procesie sukcesji

•

Tabela 30. Stosunek badanych do tezy pozytywnym wpływie dobrych
wzajemnych relacji na długookresowe funkcjonowanie firmy rodzinnej
– synteza wyników (N=40)

•

Tabela 31. Deklaracje badanych na temat relacji w ich firmach rodzinnych
– synteza wyników (N=40)

•

Tabela 32. Podstawowe przyczyny niepowodzeń przedsiębiorstw rodzinnych

•

Tabela 33. Stosunek badanych nestorów do przyczyn niepowodzeń firm
rodzinnych na rynku – próba ogółem (N=300)

•

Tabela 34. Stosunek badanych nestorów do przyczyn niepowodzeń firm
rodzinnych na rynku według etapów ich rozwoju

•

Tabela 35. Analiza korelacji przyczyn niepowodzeń – nestor

•

Tabela 36. Analiza korelacji przyczyn niepowodzeń – sukcesor

•

Tabela 37. Analiza korelacji przyczyn niepowodzeń – nestor a sukcesor

•

Tabela 38. Zastosowanie współczesnych koncepcji zarządzania w firmie rodzinnej
– deklaracje badanych przedsiębiorstw według etapów ich rozwoju (w %)

50

www.sulislaw.pl

•

Tabela 39. Rodzaje współczesnych koncepcji zarzadzania stosowanych w firmach

rodzinnych – deklaracje badanych przedsiębiorstw według etapów ich rozwoju (w %)
•

Tabela 40. Sposoby wykorzystania Internetu w firmach rodzinnych – deklaracje
badanych przedsiębiorstw według etapów ich rozwoju (w %)

•

Tabela 41. Charakter organizacyjny badanych firm rodzinnych według etapów
ich rozwoju (w %)

•

Tabela 42. Struktura własności rodzinnej badanych firm według etapów
ich rozwoju (w %)

•

Tabela 43. Koncepcje zarządzania badanych firm według etapów ich rozwoju (w %)

•

Tabela 44. Atrybuty firmy rodzinnej (w %)

•

Tabela 45. Atrybuty firmy rodzinnej w opinii nestorów i sukcesorów (N=600, w %)

•

Tabela 46. Stosunek badanych nestorów do zasad funkcjonowania firm rodzinnych
– próba ogółem (N=300)

•

Tabela 47. Stosunek badanych nestorów do zasad funkcjonowania firm rodzinnych
według etapów ich rozwoju

•

Tabela 48A. Analiza korelacji zasad funkcjonowania firmy rodzinnej
– opinie nes-torów

•

Tabela 48B. Analiza korelacji zasad funkcjonowania firmy rodzinnej
– opinie sukcesorów

•

Tabela 49. Analiza korelacji zasad funkcjonowania firmy rodzinnej
– nestor a sukcesor

•

Tabela 50. Ranking hierarchii procesów w firmie rodzinnej – etap narodzin firmy
rodzinnej

•

Tabela 51. Ranking hierarchii procesów w firmie rodzinnej – etap młodości firmy
rodzinnej

•

Tabela 52. Ranking hierarchii procesów w firmie rodzinnej – etap dojrzałości firmy
rodzinnej

•

Tabela 53. Ranking hierarchii procesów w firmie rodzinnej – etap schyłku firmy
rodzinnej

•

Tabela 54. Ranking hierarchii procesów w badanych firmach rodzinnych
– podsumowanie (N=300)

•

Tabela 55. Ranking hierarchii procesów w firmie rodzinnej – nestor

•

Tabela 56. Ranking hierarchii procesów w firmie rodzinnej – sukcesor

•

Tabela 57. Najważniejszy cel strategiczny firmy rodzinnej w opinii badanych
przedsiębiorstw według etapów ich rozwoju (w %)

www.sulislaw.pl

51

•

Tabela 58. Najważniejszy cel strategiczny firmy rodzinnej w opinii nestorów
i sukcesorów (N=600, w %)

•

Tabela 59. Dominujący styl zarządzania firmy rodzinnej – deklaracje badanych
przedsiębiorstw według etapów ich rozwoju (w %)

•

Tabela 60. Dominująca filozofia zarządzania marketingowego w firmach
rodzinnych – deklaracje badanych przedsiębiorstw według etapów ich rozwoju (w %)

•

Tabela 61. Procedury działania w firmie rodzinnej – deklaracje badanych
przedsiębiorstw według etapów ich rozwoju (w %)

•

Tabela 62. Rodzaje procedur działania w firmie rodzinnej – deklaracje badanych
przedsiębiorstw według etapów ich rozwoju (w %)

•

Tabela 63. Rodzaje struktur organizacyjnych w firmach rodzinnych
– deklaracje badanych przedsiębiorstw według etapów ich rozwoju (w %)

•

Tabela 64. Liczba szczebli zarządzania w firmach rodzinnych
– deklaracje badanych przedsiębiorstw według etapów ich rozwoju (w %)

•

Tabela 65. Liczba szczebli zarządzania w firmach rodzinnych
– deklaracje badanych przedsiębiorstw według etapów ich rozwoju (w %)

•

Tabela 66. Obszary kontroli w firmach rodzinnych – deklaracje badanych
przedsiębiorstw według etapów ich rozwoju (w %)

•

Tabela 67. Koncepcje służące strukturalizowaniu działalności firmy rodzinnej
– deklaracje badanych przedsiębiorstw według etapów ich rozwoju (w %)

•

Tabela 68. Obszary kontroli w firmach rodzinnych – deklaracje badanych
przedsiębiorstw według etapów ich rozwoju (w %)

•

Tabela 69. Obszary kontroli w firmach rodzinnych – deklaracje badanych
przedsiębiorstw według etapów ich rozwoju (w %)

52

www.sulislaw.pl

Wykaz Rysunków

•

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

•

Rysunek 2. Cykl życia firmy rodzinnej

•

Rysunek 3. Cykl życia zdywersyfikowanej firmy rodzinnej

•

Rysunek 4. Cykl życia firmy rodzinnej ewoluującej

•

Rysunek 5. Cykl życia rodziny według Duvalla

•

Rysunek 6. Cykl życia rodziny według Haleya

•

Rysunek 7. Najważniejsze wartości w firmie rodzinnej – próba ogółem (N=300, w %)

•

Rysunek 8. Fazy rozwoju jednostki, rodziny, firmy rodzinnej z uwzględnieniem
przedziału czasowego i punktu krytycznego.

•

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)

www.sulislaw.pl

53

•

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 działalności w firmach rodzinnych – próba ogółem (N=247, w %)

54

www.sulislaw.pl

Notatki

www.sulislaw.pl

55

Notatki

56

www.sulislaw.pl

Notatki

www.sulislaw.pl

57

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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