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Rozdział IV

4.1 Współczesne modele zarządzania przedsiębiorstwem

Przez większość naszego życia jesteśmy członkami rozmaitych organizacji – uczelni, dru-
żyny sportowej, grupy muzycznej czy teatralnej, instytucji wyznaniowej lub społecznej, 
jednostki wojskowej albo przedsiębiorstwa. Niektóre organizacje, jak na przykład wojsko 
bądź wielkie korporacje, mają wysoko sformalizowaną strukturę. Inne, jak podwórkowa 
drużyna koszykówki, mogą mieć strukturę luźniejszą. Jednakże wszystkie organizacje, 
formalne i nieformalne, powstają i istnieją dzięki grupie ludzi, którzy dostrzegają korzy-
ści wynikające ze wspólnego działania zmierzającego do osiągnięcia wspólnego celu. Tak 
więc jednym z zasadniczych elementów każdej organizacji– jest cel lub zamiar. Wszystkie 
organizacje mają opracowany jakiś program pomocny w jego osiągnięciu, krótko mówiąc 
– plan. Zapewne żadna organizacja – bez względu na jej charakter – nie będzie wystarcza-
jąco skuteczna bez planu niezbędnych działań.

Organizacje muszą pozyskiwać i przydzielać zasoby niezbędne do osiągania celów, na przy-
kład w przypadku, gdy potrzebne jest boisko lub sala teatralna do prób czy też pieniądze 
na płace. Organizacje uzyskują swoje zasoby od innych organizacji. Drużyna sportowa nie 
może grać bez niezbędnego sprzętu; producenci muszą więc zawierać umowy z dostaw-
cami. Organizacje mają ludzi odpowiedzialnych za osiąganie swoich celów. Nazywamy ich 
kierownikami [Stoner, Freeman, Gilbert, 2014]. 

Współcześnie wielu badaczy, wychodząc od podejścia zasobowego, opiera swoje definicje 
organizacji na trzech paradygmatach, a mianowicie:

• organizacja to grupa dwóch lub więcej osób,

• członkowie organizacji współpracują ze sobą - relacje ich łączące są w przeważającej 
liczbie interaktywne,

• organizacja posiada zdefiniowane cele lub ich kompatybilny zbiór, które zamierza osią-
gnąć (zrealizować).

Organizacje często dążą do osiągnięcie więcej niż jednego celu [Stoner, Freeman, Gilbert, 
2014]. Kierowanie (zarządzanie) organizacjami to praktyka świadomego i ustawicznego ich 
kształtowania. Może ona przybierać różne formy i obejmować rozmaite zakresy, oddziaływać 
zarówno na poszczególne obszary funkcjonowania organizacji, jak i na całą organizację. Na 
przestrzeni lat funkcjonowania organizacji praktyka ich kształtowania podlegała zmianom. 
Wśród czynników w sposób znaczący oddziałujących na organizacje można zdefiniować, 
między innymi, następujące:

• postęp techniczno-technologiczny (automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyj-
no-usługowych),

• uwarunkowania geopolityczne – dynamicznie rozwijający się proces globalizacji,
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• uwarunkowania kulturowe, w tym religijne,

• powstanie nowego środowiska gospodarczego, opartego na rozwoju Internetu (rozwoju 
technologii teleinformatycznych).

Przedstawione wyżej wybrane kategorie, które wywierają znaczący wpływ na kształtowa-
nie organizacji, determinują modele kierowania (zarządzania) organizacją. Samą definicję 
modelu, za Stonerem, Freemanem i Gilbertem, można przedstawić jako uproszczone przed-
stawienie podstawowych cech przedmiotu, zjawiska lub wzajemnych stosunków; model 
może mieć postać słowną (opisową), fizyczną lub matematyczną. Współcześnie funkcjonu-
je wiele modeli zarządzania organizacją. W tym miejscu dysertacji przedstawione zostaną 
wybrane przez autora, przy czym kryterium ich doboru stanowi stosowanie w chwili obec-
nej lub możliwość zastosowania ich w funkcjonowaniu firm rodzinnych. Wybrane modele 
zarządzania organizacjami to:

• model zarządzania zmianą, który w najkrótszym ujęciu sprowadza się do kontrolowania 
zmian w przedsiębiorstwie. Najwłaściwsze zatem byłoby zdefiniowanie samej zmiany. 
Zmiana to każda istotna modyfikacja jakiejś części całości75. Można ją też określić jako 
czynność, w wyniku której stan końcowy różni się od początkowego76. Najczęściej zakres 
zmian obejmuje następujące części przedsiębiorstwa: technikę i technologię (sprzęt, 
procesy robocze, systemy informacyjne i kontrolne), procesy, struktury (relacje podle-
głościowe, rozkład władzy formalnej, projekty stanowisk), strategie (cele strategiczne, 
portfel jednostek strategicznych, strategie funkcjonalne), kulturę, ludzi (umiejętności, 
postawy, wartości)77. Zarządzanie zmianą to proces przebiegający w zespole ludzkim 
i często spotyka się z  oporem pracowników. Proces zmian w przedsiębiorstwie zachodzi 
w czasie całego okresu jego istnienia i jest ściśle sprzężony ze zmianami, które zacho-
dzą w otoczeniu, a wśród których największe znaczenie odgrywają te o charakterze: 
technologicznym, ekonomicznym, psychologicznym, politycznym, społecznym, kul-
turalnym oraz z czynnikami o charakterze wewnętrznym - poczynając od fazy cyklu 
życia organizacji, poprzez przyjęte normy i wartości aż po zachowania pracowników78;

• model zarządzania przez rachunkowość zarządczą, gdzie rachunkowość zarządcza to 
część rachunkowości wykorzystywana w zarządzaniu przedsiębiorstwem, dostarczająca 
danych niezbędnych do podejmowania decyzji bieżących i rozwojowych oraz informa-
cji pozwalających na podejmowanie decyzji strategicznych, taktycznych, operacyjnych, 
planistycznych i kontrolnych poprzez wyspecjalizowane techniki i procedury, jak np.: 
budżetowanie, wzorce, modele rachunku kosztów i przychodów, analiza zachowania 
się kosztów oraz informowanie o dokonaniach. Celem rachunkowości zarządczej jest 
dostarczanie w sposób ciągły kierownictwu informacji, które ułatwiają podejmowanie 
optymalnych decyzji dotyczących działania przedsiębiorstwa w określonych warun-
kach. Rachunkowość zarządcza pełni następujące funkcje: planistyczną,  polegającą na 
dostarczaniu informacji, które zmniejszają stopień ryzyka przy dokonywaniu wyboru 
i pomagają zbudować wzorce kosztów stanowiące podstawę oceny podjętych działań; 
kontrolną, pokazującą różnice pomiędzy wielkościami planowanymi a osiągniętymi oraz 
identyfikującą miejsca ich powstania, przyczyny i osoby odpowiedzialne; organizacyjną, 
która definiuje podporządkowanie, odpowiedzialność i specjalizację, wyznacza granice 

75  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 392 
76  T. Pszczołkowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji., Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978, s. 298 
77  J. Żbikowski, Teoria organizacji i zarządzania. Zarys wykładów, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004, s. 66 oraz 
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odpowiedzialności pomiędzy ośrodkami oraz wskazuje zadania i kompetencje decyzyj-
ne kierowników; komunikacyjną, zapewniającą należyty system raportowania poprzez 
odpowiednie formy i metody przepływu informacji (sprawozdania, raporty, polecania, 
instrukcje). Do zadań osób odpowiedzialnych za rachunkowość zarządczą należą m.in.: 
analiza sprzedaży i ocena trendów na rynku, opracowywanie i rozwijanie wskaźników 
biznesowych, analiza cen, ocena rentowności produktów, raportowanie dotyczące 
regionów, branży czy segmentów klientów, analizy kosztów, kosztów i korzyści danego 
projektu, progu rentowności, cyklu życia, opłacalności klienta, budżetowanie, analiza 
zakupów i leasingu, planowanie strategiczne, doradztwo w zakresie zarządzania strate-
gicznego, prezentacja danych finansowych, prognozowanie sprzedaży, prognozowanie 
finansowe, alokacja kosztów;

• model zarządzania przez outsourcing, czyli zlecania zadań, które dotychczas realizowało 
przedsiębiorstwo, innym podmiotom poprzez wydzielenie ich ze struktury organizacyj-
nej. W Polsce outsourcing wykorzystywany był od lat 90-tych, jednak jego początki nie 
wiązały się z tym terminem. Pierwszy istotny powód szukania wykonawców zewnętrz-
nych był taki, że współpraca outsourcingowa przynosiła więcej korzyści niż tylko doraźne 
oszczędności. Związek outsourcingu z działalnością restrukturyzacyjną w przedsiębior-
stwie podkreślony został w licznych opracowaniach. J. Penc akcentuje wpływ wymie-
nionego rozwiązania na zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i jego kon-
taktów z otoczeniem79. M. Trocki w swojej pracy powołuje się na definicję outsourcingu 
przedstawioną przez M. F. Greavera Juniora [1999] i przedstawia ją jako: przedsięwzięcie 
polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego 
realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospo-
darczym80. Autor stosuje terminy “wydzielenie” lub “wyodrębnienie” jako polskojęzyczne 
odpowiedniki outsourcingu, co wskazuje na postrzeganie omawianego rozwiązania jako 
działania restrukturyzacyjnego. Outsourcing jest procesem o charakterze strategicznym, 
przebudowującym struktury organizacyjne przedsiębiorstwa, mającym wpływ na zacho-
dzące w nim procesy. Czynnikami decydującymi o zlecaniu procesów na zewnątrz są 
zarówno aspekty finansowe i ekonomiczne, jak i te o charakterze strategicznym. W przy-
padku podziału outsourcingu ze względu na cele wyróżnia się: outsourcing naprawczy 
(wyjście przedsiębiorstwa z niekorzystnej sytuacji), dostosowawczy (zmiana struktury 
firmy w celu dopasowania się do nowych warunków rynkowych), rozwojowy (efektyw-
ne funkcjonowanie w przyszłości, wynikające z przewidywania trendów rynkowych);

• model zarządzania przez jakość (ang. Total Quality Management, czyli kompleksowe zarzą-
dzanie jakością, totalne zarządzanie jakością), sposób zarządzania organizacją, w którym 
każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. 
Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy poprzez pracę zespołową, zaangażowanie i sta-
łe podnoszenie kwalifikacji. Jego celem jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, którego 
źródłem są zadowolenie klienta oraz korzyści dla organizacji i jej członków oraz dla społe-
czeństwa. Zarządzanie przez jakość opiera się na kilku założeniach. Po pierwsze każdy pra-
cownik w przedsiębiorstwie angażuje się w doskonalenie najdrobniejszych aspektów swojej 
działalności. Często odbywa to się poprzez drobne usprawnienia, a nie wielkie inwestycje. 

R.W. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 
78  M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2004, s. 186 
79  J.Penc, Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 13 
80  M. Trocki, (2001). Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001, s. 13
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Wiąże się to z rachunkiem efektywności – inwestycja pociąga za sobą nakłady, a zatem 
wyższa jakość, większa produkcja czy niższe koszty okupione są wcześniejszymi wydatka-
mi. Prawdziwy wzrost efektywności występuje, gdy ten efekt powstaje w wyniku zsumo-
wania wielu drobnych, tanich zmian. Drugim czynnikiem jest optymalizowanie procesów. 
Wykorzystanie prostych i uniwersalnych narzędzi oraz maszyn, które można łatwo i szybko 
przezbroić, wydłuża czas przeznaczony na produkcję. Zsynchronizowanie pracy pomiędzy 
poszczególnymi stanowiskami pozwala minimalizować koszty zapasów, a wykonanie zadań 
dobrze za pierwszym razem sprawia, że praca nie jest zakłócana ciągłymi poprawkami. 
 
Trzeci aspekt sprowadza się do tego, że przyczyną większości problemów jakościowych 
jest niewłaściwe zarządzanie firmą, organizacja pracy czy motywacja. Zaledwie kilka 
procent błędów popełnianych jest przez pracowników produkcyjnych. Czwartą i ostatnią 
rozważaną tu kwestią jest długookresowe zarządzanie przez jakość. Sukces stosowania 
tego sposobu zarządzania jest oddalony w czasie, ponieważ dopiero długotrwałe jego 
stosowanie powoduje uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Sukces musi przekładać się 
jednak nie tylko na działalność przedsiębiorstwa, ale także na korzyści dla społeczeństwa 
i środowiska naturalnego, gdyż firma musi brać na siebie społeczną odpowiedzialność. 
Dla uproszczenia zrozumienia modelu TQM przyjmuje się osiem zasad, zgodnie z któ-
rymi działa przedsiębiorstwo tak zarządzane. Są to: orientacja na klienta, przywództwo, 
zaangażowanie pracowników, podejście procesowe, systemowe podejście do zarządza-
nia, ciągłe doskonalenie, podejmowanie decyzji w oparciu o fakty i obustronne korzyst-
ne relacje z dostawcami. Prekursorami zarządzania jakością byli: Philip Crosby, William 
Edwards Deming, Armand Feigenbaum, Kaoru Ishikawa, Joseph Juran, Walter Shewhart, 
Genichi Taguchi i Edward Kindlarski;

• model lean management, koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która rozwinęła się 
w oparciu o zasady i narzędzia systemu produkcyjnego Toyoty i stanowi rozszerzenie 
koncepcji lean manufacturing (lean production) stosowanej w procesach produkcyjnych. 
W oparciu o badania systemu produkcyjnego Toyoty, w wydanej w 1996 książce Lean Thin-
king James Womack i Daniel Jones przedstawili pięć zasad, zgodnie z którymi powinno 
działać „szczupłe” przedsiębiorstwo. Po pierwsze należy określić wartość dla klienta (ang. 
specify value). Określenie tego, co dla klienta jest wartością w produkcie lub usłudze ma 
podstawowe znaczenie w lean management, gdyż pozwala eliminować te czynności, 
które nie dodają wartości. Wartościami dla klientów są przeważnie jakość, funkcjonalność, 
cena, wygląd, dostępność w danym miejscu i czasie, usługi dodatkowe czy terminowość 
dostarczenia. Drugą zasadę stanowi zidentyfikowanie strumienia wartości i wszystkich 
czynności w strumieniu wartości (ang. identify the value stream). Gotowy produkt czy 
wykonana usługa wymagają wykonania wielu powiązanych ze sobą czynności, dzia-
łań i operacji. Określane są one jako strumień wartości (ang. value stream). Obejmuje on 
zarówno przetwarzanie materiałów, jak i informacji. Przyjęcie perspektywy strumienia 
wartości oznacza konieczność poddania analizie wszystkich czynności w strumieniu od 
momentu złożenia zamówienia aż do dostarczenia produktu (usługi) klientowi. Czynności 
zidentyfikowane jako te, które nie dodają wartości, muszą zostać wyeliminowane. Cią-
gły przepływ (ang. flow) to trzecia zasada lean management. Wymaga ona zapewnienia 
w „wyszczuplonych” w poprzednim kroku operacjach ciągłego przepływu. Jest to wytwa-
rzanie produktu czy świadczenie usługi w sposób jak najbardziej płynny, umożliwiający 
szybkie, bez zakłóceń, przerw i przestojów, przechodzenie pojedynczego produktu, partii 
produktów lub usługi przez poszczególne etapy ich wytwarzania. Czwartą zasadę można 
określić terminem system ssący (ang. pull). Sprowadza się on do tego, że produkty i usługi 
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są dostarczane klientowi zgodnie z jego zapotrzebowaniem, dokładnie wtedy, kiedy są 
mu potrzebne i dokładnie w takiej ilości, w jakiej ich potrzebuje, bez tworzenia zapasów. 
Tempo wytwarzania należy dostosować do rzeczywistego popytu. Zgłoszenie zapotrze-
bowania („zassanie”) przez klienta powoduje uruchomienie kolejnych etapów produkcji, 
przy czym każdy jest uruchamiany przez sygnał płynący z procesu poprzedzającego. Jest 
to przeciwieństwo typowej dla tradycyjnego modelu produkcji systemu push (produkcji 
„pchanej”), który polega na wytwarzaniu bez zamówień klienta, najczęściej na podsta-
wie prognozowanego popytu. Piątą i ostatnią zasadą i warunkiem utrzymania wpro-
wadzonych usprawnień jest dążenie do doskonałości (ang. perfection). Polega ona na 
ciągłym doskonaleniu (ang. continuous improvement, jap. kaizen) wszystkich procesów 
w przedsiębiorstwie81 82.

Przedstawione wyżej wybrane modele zarządzania organizacją oczywiście nie wyczer-
pują wszystkich. Uwzględniają one współczesne paradygmaty zarządzania organizacja-
mi, w tym np. holistyczne podejście do zarządzania, harmonijne współdziałanie pracow-
ników (w relacjach osobistych, w grupie pracowniczej), zdefiniowanie roli pracownika 
w organizacji, strukturalizowanie działalności organizacji (np. systemy ISO, ERP, ekono-
miczno-finansowe, np. EVA i inne). Jednocześnie modele te biorą pod uwagę postępujący 
i nieodwracalny proces globalizacji, zmiany w otoczeniu każdej organizacji na wszystkich 
rynkach oraz dynamicznie rozwijające się w wyniku postępu techniczno-technologicznego, 
przede wszystkim zaś technologii teleinformatycznych, środowiska przestrzeni wirtualnej. 
W tym ostatnim kontekście ogromnego znaczenia nabiera rola człowieka (przechodzą-
cego poprzez sieć na relacje pośrednie) w definiowaniu struktury organizacyjnej (co tak 
naprawdę jest istotne z punktu widzenia  celów i dobra organizacji i jej pracowników oraz 
nestorów). Takie same modele zarządzania wykorzystują w swojej działalności przedsiębior-
stwa rodzinne. W przypadku rynku polskiego aktywnie wdrażają one współczesne modele.  

Ważną z punktu widzenia poznania modeli zarządzania firmami rodzinnymi jest kwestia 
stosowania w codziennym zarządzaniu przedsiębiorstwem nowych, nadążających za zmia-
nami zachodzącymi w otoczeniu, współczesnych koncepcji zarządzania. Badani poproszeni 
zostali o wskazanie takich koncepcji, które stosowane są w ich firmach. Ułatwieniem była tu 
lista pięciu koncepcji przygotowana przez badacza, oprócz niej respondenci mogli podać 
inne koncepcje, które aktualnie stosują. 

Nie wszystkie jednak badane przedsiębiorstwa zadeklarowały stosowanie współczesnych 
koncepcji zarządzania – rys. 26.

81  T  J. P. Womack, D.T. Jones: Lean Thinking. Banish waste and Create Weath in Your Corporation. Free Press, New York1996, s. 16-26. ISBN 0-7432-4927-5 
82  A. Grycuk. Bariery w stosowaniu koncepcji lean management. „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”. 3, 2016, s. 73–74
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Rysunek 10. Stosowanie współczesnych koncepcji zarzadzania firmą rodzinną – deklaracje badanych przedsiębiorstw  

(N=300, w %)

Źródło: Badania własne.

Przyglądając się omawianej kwestii z uwzględnieniem przyjętego przekroju badawczego, 
można zauważyć, że najwięcej przedsiębiorstw rodzinnych, niestosujących współczesnych 
koncepcji zarządzania, jest wśród firm znajdujących się w etapie młodości (24,0%), najmniej 
zaś – w etapie dojrzałości (12,0%) – tabela 42.  

Analizując dalej, jakie konkretnie współczesne koncepcje zarządzania stosują badane firmy rodzin-
ne zauważono, że zdecydowanie najwięcej z nich stosuje koncepcję zarządzania zmianą (50,6 
% badanych przedsiębiorstw stosujących współczesne koncepcje zarządzania).  Na kolejnych 
miejscach należy wymienić rachunkowość zarządczą (22,9%) oraz outsourcing (18,8) – rys. 27. 

Wyszczególnienie
Próba ogółem

(N=300)

Firmy według etapów rozwoju

narodziny

(n=75)

młodość

(n=75)

dojrzałość 

(n=75)

schyłek

(n=75)

Są stosowane 

współczesne koncepcje 

zarządzania

81,7 81,3 76,0 88,0 81,3

Nie są stosowane 

współczesne koncepcje

zarządzania

18,3 18,7 24,0 12,0 18,7

Tabela 38. Zastosowanie współczesnych koncepcji zarządzania w firmie rodzinnej – deklaracje badanych przedsiębiorstw 

według etapów ich rozwoju (w %)

Źródło: Badania własne.
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Opisując badany problem według przyjętego przekroju badawczego można zauważyć, że 
zarządzanie zmianą stosowane jest najczęściej w firmach schyłkowych (praktykuje je blisko 
2/3 tego rodzaju firm, spośród stosujących współczesne koncepcje zarządzania w tym eta-
pie). W firmach schyłkowych częściej też niż w pozostałych badanych przedsiębiorstwach 
wykorzystywany jest outsourcing (w co piątym) oraz zarządzanie przez jakość (w co siód-
mym). Z kolei rachunkowość zarządczą najczęściej stosują badane firmy rodzinne, znaj-
dujące się na etapie młodości (blisko 1/3), koncepcję lean management zaś – firmy będące 
w etapie dojrzałości (co szósta) – tabela 43. Tabela 43 Rodzaje współczesnych koncepcji 
zarzadzania stosowanych w firmach rodzinnych  – deklaracje badanych przedsiębiorstw 
według etapów ich rozwoju (w %)

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

*Inne: własne koncepcje, basset management, podejście sytuacyjne. 

Uwaga: Odpowiedzi nie sumują się do 100%, respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

Źródło: Badania własne.

Wyszczególnienie
Próba ogółem

(N=245)

Firmy według etapów rozwoju

narodziny

(n=61)

młodość

(n=57)

dojrzałość 

(n=66)

schyłek

(n=61)

Zarządzanie zmianą 50,6 45,9 50,9 43,9 62,3

Rachunkowość zarządcza 22,9 26,2 31,6 25,8 8,2

Outsourcing 18,8 18,0 15,8 19,7 21,3

Tabela 39. Rodzaje współczesnych koncepcji zarzadzania stosowanych w firmach rodzinnych  – deklaracje badanych 

przedsiębiorstw według etapów ich rozwoju (w %)
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*Inne: własne koncepcje, basset management, podejście sytuacyjne. 

Uwaga: Odpowiedzi nie sumują się do 100%, respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

Źródło: Badania własne.

Zarządzanie przez jakość 11,0 9,8 8,8 10,6 14,8

Lean Management 10,2 3,3 5,3 16,7 14,8

Inne* 6,6 6,5 1,8 4,5 13,1

Zarządzając współczesnym przedsiębiorstwem nie sposób obyć się bez Internetu. Dlatego też 
respondenci w trakcie badania poproszeni zostali również o wskazanie sposobów współpracy 
swoich firm rodzinnych z wirtualną przestrzenią gospodarczą. Współpracę taką praktykują niemal 
wszystkie badane firmy rodzinne (95,7%), wśród nielicznych obywających się jeszcze w zarzą-
dzaniu bez sieci dominują firmy schyłkowe. Zwracając uwagę na sposoby wykorzystania Inter-
netu w zarządzaniu firmą rodzinną na pierwszy plan wychodzi posiadanie przez nie własnych 
stron internetowych. Deklaracje taką złożyło ponad 70% badanych podmiotów. Kolejny obszar 
przestrzeni wirtualnej wykorzystywanej przez badane firmy rodzinne to możliwość komunikacji 
drogą elektroniczną tak z oraz pomiędzy pracownikami firmy, jak i pomiędzy członkami rodziny 
nestora firmy (odpowiednio: 44,6% i 38,7%). Ponadto w co czwartym badanym przedsiębiorstwie 
rodzinnym funkcjonuje specjalna platforma internetowa do nawiązywania i utrzymywania relacji 
z klientami firmy. Cześć badanych przedsiębiorstw wykorzystuje także Internet jako kanał sprzeda-
ży, posiadając własny system e-sprzedaży i e-produkty w swojej ofercie (łącznie 21,3%). Do pozo-
stałych aktywności badanych firm rodzinnych w Internecie zaliczyć należy również wykorzysty-
wanie chmur elektronicznych dla swoich baz danych (15,3%) oraz prowadzenie szkoleń swoich 
pracowników za pomocą systemów e-learningowych czy blended learningowych (4,9%) – rys. 28.

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

*Inne: Facebook, komunikacja z kontrahentami, kontakty z otoczeniem. 

Uwaga: Odpowiedzi nie sumują się do 100%, respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

Źródło: Badania własne. 
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Analizując kwestię aktywności badanych firm rodzinnych w Internecie z uwagi na etap ich 
rozwoju, stwierdzić można, że zdecydowanie najbardziej z wirtualną przestrzenią gospo-
darczą współpracują dojrzałe firmy rodzinne. Firmy rodzinne będące w etapie dojrzałości 
częściej, niż pozostałe: posiadają własne strony internetowe (75,0%), komunikują się drogą 
elektroniczną tak z innymi członkami rodziny (45,8%), jak i z pracownikami (52,8%),  posia-
dają własną platformę internetową do kształtowania relacji z klientami (27,8%), a także wła-
sny system e-sprzedaży (20,8%). Firmy znajdujące się obecnie w etapie dojrzałości również 
częściej, niż pozostałe wykorzystują chmury elektroniczne do przechowywania i zabez-
pieczania własnych baz danych (20,8%). Jedynie w przypadku systemów zdalnego szkole-
nia przez Internet oraz e-produktów dojrzałe firmy rodzinne wyprzedzają firmy rodzinne 
w etapie młodości – tabela 44. 

Wyszczególnienie
Próba ogółem

(N=287)

Firmy według etapów rozwoju

narodziny

(n=73)

młodość

(n=72

dojrzałość 

(n=72)

schyłek

(n=70)

Firma posiada stronę 

internetową
70,7 67,1 72,2 75,0 68,6

Komunikacja pomiędzy 

pracownikami odbywa się 

drogą elektroniczną

44,6 39,7 40,3 52,8 45,7

Stosuje komunikację 

elektroniczną między 

członkami rodziny 

nestora firmy

38,7 39,7 40,3 45,8 28,6

Firma posiada platformę 

internetową do relacji 

z klientami

25,4 20,5 26,4 27,8 27,1

Firma posiada system 

e-sprzedaży
17,8 19,2 16,7 20,8 14,3

Wykorzystuje chmurę 

elektroniczną dla swoich 

baz danych

15,3 19,2 9,7 20,8 11,4

Firma wykorzystuje 

systemy e-learningowe 

(blended learningowe) 

do szkolenia swoich 

pracowników

4,9 - 8,3 5,6 5,7

Posiada w swojej ofercie 

e-produkty
3,5 4,1 5,6 1,4 2,9

Inne* 8,7 12,3 6,9 9,7 5,7

Tabela 40. Sposoby wykorzystania Internetu w firmach rodzinnych – deklaracje badanych przedsiębiorstw według etapów 

ich rozwoju (w %)

*Inne: Facebook, komunikacja z kontrahentami, kontakty z otoczeniem. 

Uwaga: Odpowiedzi nie sumują się do 100%, respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

Źródło: Badania własne. 
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Analizując kwestię aktywności badanych firm rodzinnych w Internecie z uwagi na etap ich 
rozwoju, stwierdzić można, że zdecydowanie najbardziej z wirtualną przestrzenią gospo-
darczą współpracują dojrzałe firmy rodzinne. Firmy rodzinne będące w etapie dojrzałości 
częściej, niż pozostałe: posiadają własne strony internetowe (75,0%), komunikują się drogą 
elektroniczną tak z innymi członkami rodziny (45,8%), jak i z pracownikami (52,8%),  posia-
dają własną platformę internetową do kształtowania relacji z klientami (27,8%), a także wła-
sny system e-sprzedaży (20,8%). Firmy znajdujące się obecnie w etapie dojrzałości również 
częściej, niż pozostałe wykorzystują chmury elektroniczne do przechowywania i zabezpie-
czania własnych baz danych (20,8%). Jedynie w przypadku systemów zdalnego szkolenia 
przez Internet oraz e-produktów dojrzałe firmy rodzinne wyprzedzają firmy rodzinne w eta-
pie młodości – tabela 44. 

4.2. Ład rodzinny rodziny nestora firmy

Ład rodzinny (family governance) w rodzinie właścicieli przedsiębiorstwa rodzinnego na rynku 
polskim jest w zasadzie niespotykany. Oczywiście podstawową przyczyną takiego zjawiska 
jest czasokres funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw rodzinnych na rynku polskim 
i prawie sześćdziesięcioletni okres rugowania przedsiębiorczości w ogóle, w tym szczegól-
nie przedsiębiorczości rodzinnej. Badacze oraz praktycy funkcjonowania przedsiębiorstw 
rodzinnych na rynku polskim bardzo często albo w ogóle nie identyfikują tego zagadnienia 
(ogromnie ważnego z punktu widzenia długofalowości funkcjonowania przedsiębiorstwa 
rodzinnego, ale przede wszystkim skuteczności przeprowadzenia procesu sukcesji), albo 
identyfikują jako problem strategii funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych. Przykładem 
takiego podejścia jest opracowanie autorstwa Jeżak, Popczyk, Winnicka-Popczyk, w którym 
znajdujemy między innymi takie sformułowanie: szczególnym problemem firmy rodzinnej jest 
trwanie ponad generacjami lub mimo wymieniających się generacji. Wejście nowej generacji 
to międzypokoleniowy transfer własności i zarządzania. Jest on skutkiem cyklu życia ludz-
kiego, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i w wymiarze grupowym (rodzina). Z cyklu 
życia ludzkiego wynika też ograniczoność życia zawodowego. Nestorzy i menedżerowie 
firm rodzinnych rozpoczynają swoją aktywność zazwyczaj ok. 30 roku życia i kontynuują ją 
aż do 60 roku życia, po czym przekazują swoje obowiązki następnej generacji. Imperatyw 
biologiczny nakazuje, aby rodzina i firma były przygotowane do transferu własności i zarzą-
dzania. Członkowie rodziny są bowiem nie tylko nestorami, lecz także pracownikami firmy. 
Ich cykle życia muszą być zatem traktowane jako ważna determinanta egzystencji i dalszego 
rozwoju firmy. Obok zmiany pokoleniowej firma rodzinna, jak każda inna, musi reagować na 
takie zjawiska, jak cykl życia sektora, w którym się znajduje, cykl życia firmy jako organizacji 
oraz cykl życia oferowanego produktu lub usługi. Połączenie wszystkich wymienionych wyżej 
zjawisk wskazuje na potrzebę wypracowania przez rodzinę i firmę wspólnej wizji przyszłości 
(w/w autorzy w ogóle nie zauważają zagadnienia ładu rodzinnego i zdaniem autora dysertacji 
skupiają swoją uwagę bardziej na ładzie korporacyjnym - corporate governance). 

Autor dysertacji na podstawie wieloletniej obserwacji uczestniczącej twierdzi, że każda 
rodzina musi wypracować własny ład rodzinny, aby móc skutecznie pełnić rolę nestora-
przedsiębiorstwa rodzinnego. Ma to szczególne znaczenie w kontekście definicji, którą autor 
dysertacji zidentyfikował dla przedsiębiorstwa rodzinnego, a która brzmi następująco: firma 
rodzinna to taka firma, która skutecznie przeprowadziła pierwszą sukcesję.  W takiej optyce 
zagadnienie ładu rodzinnego nabiera szczególnego znaczenia.

Instytut Firm Rodzinnych ze Stuttgartu definiuje ład rodzinny jako organizację rodziny wła-
ścicieli z wyznaczonym celem wzmacniania i długofalowego utrzymania poczucia przynależ-
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ności członków rodziny właścicieli oraz ich identyfikacji z przedsiębiorstwem. Konkluduje 
także, że ten, kto chciałby utrzymać przedsiębiorstwo długofalowo we własności rodziny, nie 
może kierować swojej uwagi tylko na potrzeby o charakterze przedsiębiorczym, lecz rów-
nież musi wziąć profesjonalny i odpowiedzialny wzgląd na organizację rodziny właścicieli. 
Dobre family governance jest rozumiane jako wspólny projekt. Ponadto celem przemyślane-
go family governance jest unikanie potencjalnych konfliktów i pomoc w ich rozwiązywaniu. 
Przedsiębiorstwa rodzinne i rodziny ich nestorów są tak różnorodne, że opracowanie sche-
matycznych zaleceń dla uniwersalnego family governance jest niemożliwe. Odpowiednie 
rozwiązanie powinno być przygotowane indywidualnie i dostosowane do wielkości przed-
siębiorstwa i rodziny oraz specyficznej historii rodziny właścicieli.

Instytut Firm Rodzinnych ze Stuttgartu wskazuje elementy, które powinno się w szczególności 
uwzględnić przy definiowaniu ładu rodzinnego. Są to między innymi następujące kwestie:

• przedsiębiorstwa mogą pozostać przedsiębiorstwami rodzinnymi tylko tak długo, jak długo 
uda się utrzymać możliwie dużą zgodność w obrębie rodziny właścicieli oraz jej aprobatę 
na utrzymanie przedsiębiorstwa jako przedsiębiorstwa rodzinnego. Nestorom zaleca się 
zwrócenie szczególnej uwagi na te aspekty i zatroszczenie się o potrzeby rodziny z taka 
samą dbałością, jak o prowadzenie przedsiębiorstwa rodzinnego,

• rodzina właścicieli powinna wypracować wartości i cele dla rodziny i połączyć je z war-
tościami i celami przedsiębiorstwa w logiczny wzór. Obok potrzeb materialnych należy 
przy tym uwzględnić również aspekty emocjonalne,

• w ramach family governance należy ustalić:

a. kto należy do rodziny właścicieli,

b. pod jakimi warunkami nowi członkowie rodziny będą przyjmowani do rodziny właścicieli,

c. w jakich przypadkach można utracić przynależność do rodziny właścicieli,

d. kto ma prawo głosu w sprawach związanych z family governance.

Dobre family governance powinno także poruszać kwestię, w jaki sposób następne pokole-
nie będzie przygotowywane do przedsiębiorczej odpowiedzialności i w jaki sposób będzie 
należało się obchodzić z członkami rodziny, którzy nie są właścicielami, a mino to ponoszą 
odpowiedzialność za trwałość rodziny i przedsiębiorstwa,

• nestorzy powinni ustalić zasady postępowania w kwestii obchodzenia się z członkami 
swoich rodzin, w szczególności odnośnie:

a. komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem a rodziną i w kontaktach z otoczeniem,

b. postępowania w sytuacjach konfliktowych,

c. postępowania w sytuacjach awaryjnych (kryzysowych),

• w przypadku naruszania istniejących zasad postępowania, wszyscy członkowie rodzin 
właścicieli powinni być świadomi procesu konfliktowego (np. poziomów eskalacji), działań 

oraz konsekwencji. Dotyczy to również sposobów naprawy i optymalizacji,
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• zaleca się zorganizowanie systemu zarządzania konfliktami w taki sposób, by konflikty 
wewnątrz rodziny właścicieli nie zagrażały potrzebom przedsiębiorstwa,

• im bardziej powiększa się rodzina właścicieli, tym bardziej zaleca się ustalenie wspólnych 
aktywności i odpowiedzialności za ich przeprowadzenie,

• w każdym przypadku rodzina przedsiębiorców powinna wcześnie zatroszczyć się o roz-
wój kompetencji przyszłych nestorów, w celu zapewnienia możliwości przystąpienia do 
gremium. Ponadto zaleca się również ewentualne włączenie do rozwoju kompetencji 
członków dalszej rodziny przedsiębiorców, w celu umożliwienia im uzyskania zrozumie-
nia dla osobliwości danej rodziny,

• w celu konkretyzacji, realizacji i dalszego rozwoju family governance, rodzina właścicieli 
powinna zdecydować, na kogo zostanie przeniesiona odpowiedzialność w tym zakresie,

• rodzina właścicieli powinna ustalić profil wymagań, czas obejmowania stanowisk, tryb 
wyborów i kompetencje.

Przedstawiona wyżej koncepcja powinna znaleźć zastosowanie przy budowaniu, wdrażaniu 
i przestrzeganiu ładu rodzinnego w każdej rodzinie będącej właścicielem przedsiębiorstwa 
rodzinnego. Ład rodzinny, zdaniem autora, z jednej strony jest niezbędnym dla stworzenia 
ładu korporacyjnego – ładu firmy rodzinnej, jej długofalowego przetrwania, przeprowadzenia 
skutecznej sukcesji i innych, a z drugiej strony jest czymś więcej, mianowicie obejmuje wiele 
obszarów poza przedsiębiorczych działań członków rodziny właścicieli i może być fundamen-
tem funkcjonowania rodziny nawet w przypadku sprzedaży firmy rodzinnej.

4.3. Ład korporacyjny w firmie rodzinnej

Ład korporacyjny w firmie rodzinnej nosi znamiona klasycznego ładu, jaki występuje w każ-
dej korporacji, a dodatkowo wzbogacony jest przez specyfikę (istotę) funkcjonowania fir-
my rodzinnej. W poprzednich rozdziałach zostały obszernie przedstawione wybrane cechy 
charakteryzujące specyfikę firmy rodzinnej, w tym przede wszystkim łączenie środowiska 
rodziny ze środowiskiem biznesowym, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ład korpora-
cyjny, w klasycznej formie, definiowany jest jako ład organizacyjny (governance lub orga-
nizational governance), czyli „jako procesy i struktury wprowadzone przez radę nadzorczą 
(zarząd) w celu informowania, kierowania, zarządzania i monitorowania działań organizacji, 
prowadzących do osiągnięcia założonego celu lub wiązki celów”. Governance łączy zarów-
no procesy wewnętrzne, ludzi, systemy i struktury w organizacji (internal governance), jak 
również odnosi się do relacji pomiędzy właścicielami (udziałowcami), zarządem, kontrahen-
tami (external governance), pracownikami, interesariuszami bliższego i dalszego otoczenia 
organizacji funkcjonującej w środowisku realnym i wirtualnym. To drugie odniesienie często 
jest nazywane corporate governance. 

Ład korporacyjny obejmuje przywództwo, struktury organizacyjne oraz procesy zapew-
niające wspieranie osiągania celów poprzez realizację zdefiniowanych i wdrożonych przez 
organizację strategii. Governance jest ściśle związane z procesami i systemami zarządczymi 
w organizacji. Niektórzy badacze i praktycy sprowadzają governance do corporate gover-
nance,  tj. wyłącznie do nadzoru właścicielskiego, co jest bardzo dużym uproszczeniem. Ład 
korporacyjny, corporate governance, jest definiowany wielopoziomowo i wieloobszarowo. 
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Najistotniejszym jego elementem jest istnienie odpowiedzialności (accountability), rozumia-
nej jako kontrola (np. poprzez interaktywne systemy ekonomiczno-finansowe, techniczno-
-technologiczne i inne) działań podejmowanych w organizacji. Gabrielle O’Donovan definiuje 
corporate governance jako wewnętrzny system obejmujący politykę, procesy i ludzi, którzy 
pełnią “służbę” na rzecz nestorów i udziałowców poprzez podejmowanie czynności kontro-
lno-zarządczych, zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi oraz celami organizacji. 
Ład organizacyjny (korporacyjny) jest jednocześnie wymogiem i wyrazem odpowiedzial-
ności prawnej przed nestorem, rynkiem, społeczeństwem i państwem, ale także pracow-
nikiem i otoczeniem, w którym żyje (np. dynamiczny rozwój systemów odpowiedzialności 
społecznej organizacji). Stosując go, organizacja zabezpiecza interesy podmiotów będących 
z nią w wielu skomplikowanych interakcjach. Nie jest możliwe, aby istniała pełna możliwość 
zabezpieczenia relacji i interakcji, zarówno wewnątrz, jak i w otoczeniu organizacji, wyłącz-
nie poprzez regulacje prawne na różnym poziomie, w tym ustawy, rozporządzenia, usta-
wodawstwo lokalne i inne. Skomplikowany system zależności wewnątrzorganizacyjnych 
(instytucjonalnych i psychospołecznych), podlega regulacjom prawa w sposób ograniczo-
ny, np. biorąc po uwagę motywację człowieka do pracy. Osobnym i bardzo interesującym 
w kontekście ładu korporacyjnego, a jednocześnie bardzo trudnym zagadnieniem są inte-
rakcje (w całości lub w części ) organizacji ze środowiskiem wirtualnym. 

Ciekawą propozycją jest zaproponowana w 2016 roku przez Warszawską Giełdę Papierów War-
tościowych definicja ładu korporacyjnego, odnosząca się do spółek notowanych na w/w giełdzie. 
Jest to o tyle interesujące w kontekście rozważań nad firmami rodzinnymi i definiowania ładu 
firm rodzinnych, że definicja przygotowana przez WGPW obejmuje wszystkie spółki notowane na 
giełdzie, w tym spółki mające charakter firm rodzinnych. Przedstawia się ona następująco: celem 
ładu korporacyjnego jest tworzenie narzędzi wspierających efektywne zarządzanie, skuteczny 
nadzór, poszanowanie praw akcjonariuszy oraz przejrzysta komunikacja spółki z rynkiem. Dobre 
praktyki Spółek Notowanych na GWP 2016, jako zbiór zasad ładu korporacyjnego oraz reguł 
postępowania mających wpływ na kształtowanie relacji spółek giełdowych z ich otoczeniem 
rynkowym, są ważnym elementem budowania pozycji konkurencyjnej tych spółek i w istotny 
sposób przyczyniają się do umacniania atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego. Zasadom 
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 i regulacjom z nimi związanym podlegają 
emitenci akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW83.

Bardzo ciekawym będzie przytoczenie definicji opracowanej także na GPW, a identyfikującej 
Kodeks Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościo-
wych z roku 2016. Przedstawia się ona następująco: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 
GPW 2016 są wynikiem pracy ekspertów wchodzących w skład Komitetu Konsultacyjnego 
GPW ds. ładu korporacyjnego (samo już powołanie komitetu, który zajmuje się ładem korpo-
racyjnym, świadczy o ważności zagadnienia i jego ogromnego wpływu na uczestników rynku 
kapitałowego, w tym oczywiście zarówno na same organizacje, jak i ich nestorów; w wielu 
przypadkach wyniki jego prac optymalizują ryzyko funkcjonowania każdej spółki – organiza-
cji na rynku kapitałowym – przyp. aut.), reprezentujących interesy różnych grup uczestników 
rynku kapitałowego. Uwzględniając uwagi jego interesariuszy, zwiększono wymogi w zakre-
sie wybranych zagadnień kluczowych z punktu widzenia corporate governance. Pojawiły się 
także kwestie dotychczas nieobjęte zbiorem zasad ładu korporacyjnego spółek giełdowych84.

83  (Materiały GPW, 2016 r.) 
84  (Materiały GPW, 2016 r.)
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Struktura Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych w wersji skróconej przedstawia się stepująco:

1. Polityka informacyjna i komunikacja. Spółka giełdowa dba o należytą komunikację z inwe-
storami i analitykami, prowadząc przejrzystą i skuteczną politykę informacyjną. W tym 
celu zapewnia łatwy i niedyskryminujący nikogo dostęp do ujawnionych informacji, 
korzystając z różnorodnych narzędzi komunikacji.

2. Zarząd i rada nadzorcza. Spółką giełdową kieruje zarząd, jego członkowie działają w inte-
resie spółki i ponoszą odpowiedzialność za jej działalność. Do zarządu należy w szczegól-
ności przywództwo w spółce, zaangażowanie w wyznaczanie jej celów strategicznych 
i ich realizacja oraz zapewnienie spółce efektywności i bezpieczeństwa. Spółka jest nad-
zorowana przez skuteczną i kompetentną radę nadzorczą. Członkowie rady nadzorczej 
działają w interesie spółki i kierują się w swoim postępowaniu niezależnością własnych 
opinii i osądów. Rada nadzorcza w szczególności opiniuje strategię spółki i weryfikuje 
prace zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych oraz monitoruje 
wyniki osiągane przez spółkę.

3. Systemy i funkcje wewnętrzne. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontro-
li wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem 
(compliance), a także skuteczną funkcją audytu wewnętrznego, odpowiednio do wiel-
kości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności.

4. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami. Zarząd spółki i jej rada nadzorcza  powin-
ny zachęcać akcjonariuszy do zaangażowania się w sprawy spółki, wyrażające się przede 
wszystkim aktywnym udziałem w walnym zgromadzeniu. Walne zgromadzenie powin-
no obradować z poszanowaniem praw akcjonariuszy i dążyć do tego, by podejmowane 
uchwały nie naruszały uzasadnionych interesów poszczególnych grup akcjonariuszy. Akcjo-
nariusze biorący udział w walnym zgromadzeniu wykonują swoje uprawnienia w sposób 
nienaruszający dobrych obyczajów. 

5. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi. Spółka powinna posiadać 
przejrzyste procedury zapobiegania konfliktom interesów i zawierania transakcji z pod-
miotami powiązanymi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów. Pro-
cedury powinny przewidywać sposoby identyfikacji takich sytuacji, ich ujawnienia oraz 
zarządzania nimi.

6. Wynagrodzenia. Spółka posiada politykę wynagrodzeń co najmniej dla członków orga-
nów spółki i kluczowych menedżerów. Polityka wynagrodzeń określa w szczególności 
formę, strukturę i sposób ustalania wynagrodzeń członków organów spółki i jej kluczo-
wych menedżerów85.

Każdy z przedstawionych rozdziałów Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 
- 2016 posiada swoje szczegółowe rozwinięcie obejmujące po kilkadziesiąt podpunktów 
precyzujących poszczególne obszary.

W optyce identyfikacji ładu korporacyjnego w firmie rodzinnej bardzo interesujące stanowisko 
wypracowano w Instytucie Firm Rodzinnych w Stuttgarcie, gdzie zaproponowano następującą 

85  [na podstawie  Materiałów GPW, 2016] 
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definicję ładu korporacyjnego firmy rodzinnej: ład korporacyjny (corporate governance), to 
prowadzenie przedsiębiorstwa i sprawowanie nad nim kontroli z celem zapewnienia dłu-
gofalowego sukcesu przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwie rodzinnym dochodzi jeszcze 
dbałość o zapewnienie długofalowego utrzymania przedsiębiorstwa w posiadaniu rodzi-
ny86. Można zauważyć, że w przedstawionej definicji ładu korporacyjnego firmy rodzinnej 
podstawowe akcenty to:

• sprawowanie kontroli na firmą rodzinną z wszystkimi tego konsekwencjami w strukturze 
identyfikowanego ładu korporacyjnego, np. poprzez zdefiniowany i wdrożony, unikato-
wy (tylko dla tej firmy) system wczesnego ostrzegania złożony z wybranych tylko dla tej 
firmy wskaźników, w tym wskaźników natury ekonomiczno-finansowej,  techniczno-
-technologicznej, czy innej;

• podstawowy cel (wydaje się, że jest to cel strategiczny każdej firmy rodzinnej), a mianowi-
cie długofalowość funkcjonowania. Ten aspekt firm rodzinnych rzutuje przede wszystkim 
na metody szacowania ryzyka oraz narzędzia eliminacji lub ograniczenia ryzyka prowa-
dzenia działalności przez firmę rodzinną;

• długofalowe utrzymanie firmy rodzinnej w rękach rodziny właścicieli. Ten paradygmat 
to podstawa, jaka wyróżnia firmy rodzinne od firm pozostałych. Realizacja tego para-
dygmatu, zdaniem autora, wymaga przede wszystkim zdefiniowania, wdrożenia i prze-
strzegania ładu rodzinnego (family governance). Uwzględniając kwerendę piśmiennictwa 
krajowego i zagranicznego w tym obszarze oraz wieloletnią obserwacje uczestniczącą, 
autor dysertacji stwierdza, że jest to najważniejszy paradygmat działania firmy, i w nim 
tak naprawdę ogniskuje się łączenie środowiska rodziny ze środowiskiem biznesowym.

Ten sam Instytut (IFF) ze Stuttgartu, skupiający współpracowników będących przedstawi-
cielami badaczy uniwersytetów z Niemiec i Szwajcarii oraz praktyków biznesu (nestorów 
firm rodzinnych), opracował już w 2004 roku Kodeks Dobrych Praktyk, który w sposób cią-
gły jest poddawany korektom i uzupełnieniom. Oczywiste jest, że korekty i uzupełnienia 
nie mają charakteru rewolucyjnego, lecz posiadają charakter ewolucyjny, a podstawową 
przyczyną ich wprowadzania jest dynamika zmian w otoczeniu i ich implikacje dotykają-
ce firm rodzinnych (rodzin), w tym przede wszystkim: proces globalizacji, uwarunkowania 
kulturowe, rozwijająca się przestrzeń wirtualna i inne.

Instytut wskazuje na celowość przygotowania, w oparciu o opracowany przez Instytut 
Kodeks Prowadzenia Przedsiębiorstw Rodzinnych, i wykorzystania w poszczególnych fir-
mach rodzinnych, ładu korporacyjnego. Tak jak autor dysertacji, Instytut wskazuje, że nie 
jest możliwie opracowanie jednego ładu korporacyjnego dla wszystkich firm rodzinnych (ze 
względu na występujące duże zróżnicowanie np. co do wielkości, sektora, rodzaju oferowa-
nych usług i produktów, stosowanych technologii i know-how oraz wielu innych czynników). 
Uwzględnienie zidentyfikowanych w Kodeksie Prowadzenia Przedsiębiorstw Rodzinnych 
obszarów pozwoli na opracowanie ładu korporacyjnego poszczególnym firmom rodzinnym.

Instytut w swoim Kodeksie Prowadzenia Przedsiębiorstw Rodzinnych zidentyfikował nastę-
pujące obszary (do każdego z punktów kodeks zawiera szczegółowe opisy):

86  [IFR, Stuttgart, 2016]
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1. Samoświadomość nestorów. Przedsiębiorstwa rodzinne podlegają określonej własności 
jednej lub większej liczbie rodzin, których intencją jest utrzymanie tych przedsiębiorstw 
co najmniej do następnego pokolenia. W celu skutecznego ugruntowania swojej pozycji 
na rynku i wzmocnienia akceptacji społecznej dla modelu przedsiębiorstw rodzinnych, 
nestorzy powinni jasno deklarować odpowiedzialny sposób wypełniania swojej roli. 
Oznacza to wdrażanie odpowiednich struktur do prowadzenia przedsiębiorstwa. W tym 
kontekście nestorzy powinni podejmować w szczególności poniższe decyzje i środki 
oraz wdrażać je zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w rodzinie właścicieli.

2. Określenie obowiązków nestorów. Nestorzy to najwyższa instancja decyzyjna. W obrę-
bie wyznaczonej przez nich ramy prawnej posiadają upoważnienie do ustalania war-
tości i celów oraz podejmowania ostatecznych decyzji. W przypadku delegowania tego 
upoważnienia na rzecz niezależnego gremium, ponoszą odpowiedzialność za jego 
sprawność i jakość działania. Realizując swoje zadania muszą w szczególności zwrócić 
uwagę na poniższe kwestie.

3. Gremium nadzorcze. Wraz z rosnąca wielkością przedsiębiorstwa i zwiększająca się złożo-
nością po stronie nestorów zaleca się utworzenie niezależnego, dobrowolnego gremium 
nadzorczego, także tym przedsiębiorstwom rodzinnym, które nie są do tego zobowiąza-
ne ustawowo. Tego typu gremium może pomóc w zapewnieniu jakości i obiektywizmu 
doradztwa i kontroli kierownictwa przedsiębiorstwa. Jeżeli nestorzy zdecydują się na 
utworzenie dowolnego gremium tego typu, powinni kierować się poniższymi zasadami.

4. Kierowanie przedsiębiorstwem. Kierowanie przedsiębiorstwem pozwala na zarządzanie 
przedsiębiorstwem rodzinnym w ramach jego ustawowej odpowiedzialności, wytyczo-
nych przez nestorów jako barier wartości i celów oraz opracowanego przez nich porządku 
kompetencji (umowy spółki, regulamin biznesowy itp.). W szczególności należy zwrócić 
tutaj uwagę na poniższe kwestie. 

5. Określanie i podział zysków. Przedsiębiorstwa rodzinne muszą poświęcić szczególną 
uwagę zabezpieczeniu swojej bazy kapitałowej oraz płynności finansowej, ponieważ 
z uwagi na swoją orientację wykraczającą poza pokolenia są zdane na środki finanso-
we udostępnione do dyspozycji przez nestorów należących do rodzin. Podczas okre-
ślania i podziału zysków należy w szczególności zwrócić uwagę na poniższe kwestie. 

6. Możliwość przeniesienia własności, wystąpienie z grona właścicieli. W celu długotrwałego 
utrzymania własności przedsiębiorstwa przez rodzinę, nestorzy powinni przedsięwziąć 
środki zaradcze, które zapewnią, że udziały w przedsiębiorstwie pozostaną w rodzinie. 
Prowadzi to do zależnego systemowo ograniczenia wolnego przekazywania udziałów, 
które musi zostać odpowiednio wyważone dla uzyskania równowagi miedzy intere-
sami grup i indywiduów. W interesie dobrego kierowania przedsiębiorstwem należy 
przestrzegać poniższych zasad. 

7. Family Governance. Kto chciałby utrzymać przedsiębiorstwo długofalowo we własności 
rodziny, nie może kierować swojej uwagi tylko na potrzeby o charakterze przedsiębior-
czym, lecz również musi wziąć profesjonalny i odpowiedzialny wzgląd na organizacje 
rodziny właścicieli. Celem dobrego Family Governance jest wzmocnienie i długofalowe 

87  [Instytut IFF, 2016]. 
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utrzymanie poczucia przynależności członków rodziny właścicieli oraz ich identyfikacja 
z przedsiębiorstwem – w rozumieniu wspólnego projektu. Innym celem dobrego Family 
Governance jest unikanie potencjalnych konfliktów, względnie pomoc w ich rozwiązywa-
niu. Przedsiębiorstwa rodzinne i rodziny właścicieli są tak różnorodne, że opracowanie 
schematycznych zaleceń dla dobrego family governance jest niemożliwe. Odpowiednie 
rozwiązanie powinno być indywidualnie dostosowane do wielkości przedsiębiorstwa 
i rodziny, ich różnorodności i specyficznej historii rodziny właścicieli. W szczególności 
należy przy tym zwrócić uwagę na poniższe kwestie.

8. Sporządzenie i ważność własnego kodeksu prowadzenia przedsiębiorstwa. Zaleca się 
indywidualną regulację składowych niniejszego kodeksu. Powinna ona zostać wspólnie 
opracowana przez rodzinę właścicieli. Zarówno sam ten proces jak i wzajemne kształto-
wanie poglądów mających miejsce podczas dyskusji, są co najmniej tak samo ważne, jak 
sam wynik. Indywidualne regulacje powinny być od czasu do czasu sprawdzane przez 
rodzinę właścicieli i w razie potrzeby dopasowywane. Z tego względu rodzina powinna 
wcześniej ustalić, jakie sposoby postępowania, kompetencje w zakresie podejmowania 
decyzji i jaka ilość głosów będą wymagane dla późniejszego dopasowywania własnego 
kodeksu. Rodzina właścicieli powinna także uregulować kwestie jakości prawnej kodeksu 
i jego treści, w szczególności w stosunku do umów spółek i innych dokumentów prawnych87.

Przedstawiona wyżej analiza ładu korporacyjnego, w tym tego dla firm rodzinnych, poka-
zuje, że wykazują one wiele podobieństw. Różnice wynikają z podstawowych przesłanek 
różnicujących firmy rodzinne od pozostałych. Porównując materiał opracowany przez 
Instytut ze Stuttgartu z dokumentami pochodzącymi od polskich firm rodzinnych, można 
zauważyć pewne różnice w akcentowaniu i definiowaniu poszczególnych składowych ładu 
korporacyjnego. Zdaniem autora niniejszego opracowania wynikają one przede wszystkim 
z doświadczenia w funkcjonowaniu firm rodzinnych na ugruntowanych rynkach Europy 
Zachodniej. Bardzo interesującym jest problem zdefiniowany przez Instytut, wynikający 
z kolejności (hierarchii) ładu rodzinnego i ładu korporacji. Istnieje wzajemna zależność 
pomiędzy ładem rodziny a ładem firmy rodzinnej i odwrotnie. Powyższy argument prze-
mawia za niezbędnością opracowania ładu rodzinnego i wykorzystania go dla opracowania 
dobrego, zindywidualizowanego ładu korporacyjnego dla przedsiębiorstwa rodzinnego.

4.4 Identyfikacja modelu zarządzania firmą rodzinną

Kwerenda piśmiennictwa krajowego, w odróżnieniu od zagranicznego, pokazuje  funkcjono-
wanie firm rodzinnych (w zasadzie we wszystkich pozycjach) w oparciu przede wszystkim 
o identyfikowanie ich strategii. Badacze polscy nie akcentują prawie w ogóle, lub w bardzo 
nielicznych przypadkach, identyfikacji modeli zarządzania firmami rodzinnymi uwzględnia-
jącymi: ład rodziny czy ład korporacyjny z kodeksem dobrych praktyk. Badacze zagraniczni 
wręcz odwrotnie, identyfikują przede wszystkim model zarządzania firmami rodzinnymi, 
w ramach struktury którego uwzględniany jest przede wszystkim ład rodziny oraz ład kor-
poracji oparty na kodeksie dobrych praktyk prowadzenia przedsiębiorstwa i dostosowany 
do w/w aspektów modeli biznesu. Zdecydowana większość klasyfikacji występujących 
w piśmiennictwie z obszaru działania firm rodzinnych odnosi się do ogółu podmiotów, 
nie uwzględnia specyfiki przedsiębiorstw rodzinnych. Próbę dokonania klasyfikacji mode-
li biznesu przedsiębiorstw rodzinnych podjęli A. Gimeno, G. Baulenas, J. Coma-Gros88.

88  A. Gimeno, G. Baulenas, J. Coma-Gros, Family business models. Practical solutions for the family business, Palgrave Macmillan 2010, str. 57-77.
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Zdaniem autora dysertacji, uwzględniając definicję modelu zarządzania firmą rodzinną 
i definicję modelu biznesu w firmie rodzinnej (zaprezentowane w omawianym opraco-
waniu), autorzy przedstawionych wyników badań pozostają zdecydowanie bliżej definicji 
modelu zarządzania firmą rodzinną niż definicji modelu biznesu, chociaż prawdą jest, że 
obydwie te kategorie miejscami są tożsame, mimo że dość radykalnie różnią się co do 
zakresu i możliwych obszarów działania organizacji – firmy rodzinnej. Autorzy ci doko-
nali typologii modeli biznesu firm rodzinnych, uwzględniając złożoność przedsiębiorstw 
i rodzin zaangażowanych w przedsiębiorstwach rodzinnych. 

Przeprowadzone przez nich badania wykazały, że złożoność relacji rodzinnych i bizneso-
wych nie jest wystarczającym kryterium dla objaśnienia zachowań rynkowych przedsię-
biorstw rodzinnych. 

Stwierdzono, że występują firmy, które mimo odmiennych profili złożoności biznesowych 
i rodzinnych stosują jednakowe sposoby zarządzania relacjami pomiędzy rodziną a firmą oraz 
firmy, które mimo podobnych profili złożoności, kierują tymi relacjami w sposób odmienny, 
tworząc inne struktury organizacyjne. Autorzy w celu wyjaśnienia zachowań przedsiębiorstw 
rodzinnych odwołali się do innych nauk niż nauka o zarządzaniu – do psychologii i filozo-
fii. Przyjęli, że kluczem do zrozumienia analizowanego zagadnienia jest zrozumienie rela-
cji pomiędzy światem realnym i własną interpretacją świata – zrozumienie różnicy między 
tym, co myślimy o rzeczywistości (model mentalny) a tym, jak działamy (nasze zachowania). 
W piśmiennictwie z tego obszaru terminem model mentalny określa się uproszczony model 
funkcjonujący w umyśle człowieka. Model biznesu, jako koncepcja zarządzania przedsię-
biorstwem rodzinnym, to model fragmentu rzeczywistości, pozwalający na przewidywanie 
efektów działań. Modele mentalne pomagają nam interpretować napływ bodźców i informa-
cji pochodzących ze świata zewnętrznego89. Takie założenie pomogło autorom zrozumieć, 
że modele przedsiębiorstw rodzinnych wynikają nie tylko z profilu złożoności, ale również 
z tego, co rodziny myślą o firmie, i uwzględnić w proponowanych modelach biznesu ten 
czynnik. Na podstawie analizy ponad 1500 firm hiszpańskich, autorzy wyodrębnili sześć 
archetypów modeli biznesu firm rodzinnych: 

1. Model Kapitan (Captain),

2. Model Cesarz (Emperor),

3. Model Zespół Rodzinny (Family Team Model),

4. Model Profesjonalna Firma Rodzinna (Professional Family Model),

5. Model Rodzinna Korporacja (Family Corporation Model),

6. Model Rodzinna Grupa Inwestycyjna (Family Investment Group Model). 

W każdym z tych archetypów opisano konfigurację zaangażowania rodziny w firmie na 
różnych etapach rozwoju. Autorzy uznali, że zastosowanie złożoności jako parametru zin-
tegrowania czynników rodzinnych i biznesowych ma uzasadnienie, gdyż złożoność jest 
wspólnym mianownikiem, który umożliwia dokonywanie porównań w ramach uniwersum 
firm rodzinnych. 

89  G. Zaltman . How Customers Think: Essential Insights into the Mind of the Markets. Boston: Harvard Business School Press 2003, str. 73-74.
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Model Kapitan (Captain) charakteryzuje się niską złożonością rodziny i firmy. Taki model 
występuje najczęściej w małych firmach rodzinnych skupionych wokół jednej osoby. Ta oso-
ba, Kapitan, jest liderem rodziny i firmy, podejmuje strategiczne decyzje. W większości firm 
rodzinnych działających w pierwszym pokoleniu stosowany jest model Kapitan. Ten model 
działa sprawnie dopóki cechy modelu Kapitan odpowiadają potrzebom biznesu. Stopień zło-
żoności firm w tym modelu jest mały, nie pozwala oddzielić prawa własności od zarządzania. 

Model Cesarz (Emperor) ma większą złożoność niż model Kapitan. W tym przypadku 
zarządza się imperium, a nie małą firmą. Model ten najczęściej spotykany jest w firmach 
funkcjonujących w drugim lub kolejnych pokoleniach. Złożoność rodziny w tym modelu 
może się zmieniać od niskiej do stosunkowo wysokiej. Struktura modelu jest oparta na jed-
nej osobie lub bardzo małym zespole, który mówi jednym głosem. To oznacza, że rozwój 
firmy i jedność rodziny w dużym stopniu zależą od kompetencji Cesarza, jego stylu zarzą-
dzania i systemu wartości. Chociaż firma może posiadać wysoce profesjonalny personel, nie 
zachowuje się w sposób profesjonalny. W realizujących model Cesarz firmach rodzinnych 
podejmowane decyzje odzwierciedlają argumentację lidera, a nie zasady profesjonalnego 
zarządzania. Cesarz ma skłonność do działania intuicyjnego. Często wskazywanym w lite-
raturze przedmiotu przykładem działającej według tego modelu firmy jest imperium, które 
stworzył Henry Ford. W modelu tym sukcesja jest niezwykle trudną sprawą (model mentalny 
– trudność wyobrażenia zmiany przez Cesarza), ponieważ Cesarz uważa, że jest wyjątkowy 
i nie istnieje następca, który mógłby go zastąpić. Prawie nigdy nie dochodzi do przekazania 
firmy następcy za życia Cesarza, mógłby on mieć problemy ze współistnieniem z obecnym 
nestorem. Zarządzanie w tych firmach jest specyficzne. Ten model rzadko odnosi sukces, 
w miarę rozwoju firmy powinien on przekształcić się w inny model. Autorzy tej koncepcji 
uważają, że jest mało prawdopodobne, aby modele biznesu oparte na pojedynczych oso-
bach mogły trwać przez wiele lat.

Model Zespół Rodzinny (Family Team Model) charakteryzuje się niską złożonością firmy i sto-
sunkowo wysoką złożonością rodziny (liczna rodzina pracuje w małym przedsiębiorstwie). 
Takie firmy rodzinne prowadzą wspólnie biznes i wspólnie pracują, członkowie rodziny sta-
nowią część personelu, a nie tylko zarządu. Przykładem tego typu firm rodzinnych są firmy 
usługowe, takie jak hotele, restauracje, sklepy lub firmy świadczące usługi specjalistyczne, 
takie jak prawnicy czy dentyści. W tym modelu przyjmuje się, że sprawy rodziny są ważne 
(model mentalny), ale na pierwszym miejscu są interesy firmy. Ten model można wykorzy-
stywać tak długo, jak długo grupa utrzymuje wysoki poziom samo odpowiedzialności i jak 
długo członkowie rodziny czują się komfortowo razem pracując.

Model Profesjonalna Firma Rodzinna (Professional Family Model) charakteryzuje się tym, 
że rodzina zarządza firmą w sposób profesjonalny. Rodzinna i biznesowa złożoność tych 
firm jest podobna do modelu Cesarza, ale ich wzrost nie został oparty na sile lidera, lecz na 
dobrze rozwiniętej strukturze biznesowej rodziny. Firmy prowadzone są w sposób wysoce 
profesjonalny. Podstawowe założenie modelu mentalnego to wspólna odpowiedzialność za 
firmę, członkowie rodziny uznają, że najlepszy spośród nich powinien zarządzać firmą. Takie 
firmy rodzinne mają dobrze rozwiniętą strukturę pod względem nadzoru, praktyk w zarządza-
niu, komunikacji i sukcesji. Złożoność rodziny w tym modelu jest niska, autorzy podkreślają, 
że ten model nie byłby w stanie zadziałać w przypadku wysokiej złożoności rodziny. Dwa 
czynniki decydują o sukcesie biznesowym tego modelu: kompetencje zawodowe członków 
rodziny i ich umiejętność pracy w zespole. W przypadku dużej rodziny może dochodzić do 
rywalizacji między członkami rodziny o to, kto powinien kierować firmą. 
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Model Rodzinna Korporacja (Family Corporation Model) jest najbardziej skomplikowany ze 
wszystkich. Charakteryzuje się wysoką złożonością firmy i wysoką złożonością rodziny. Ten 
model dominuje w firmach rodzinnych, które długo funkcjonują na rynku. Postawy członków 
rodziny zaangażowanych w tych przedsiębiorstwach (model mentalny) autorzy określają nastę-
pująco: jesteśmy nestorami firmy i w związku z tym ponosimy odpowiedzialność za jej rozwój. 
,,Być odpowiedzialnym” w tym przypadku niekoniecznie oznacza bycie liderem. Rodzina 
szuka fachowców, którzy mogą być zatrudnieni w firmie na wyższych stanowiskach. W kor-
poracjach tych występują rozbudowane struktury zarządcze, m.in. funkcjonują Rady Rodziny. 
Główne wyzwania tego modelu to:

• utrzymanie obecności rodziny w firmie bez ingerencji w proces zarządzania; 

• kreowanie rodzinnego ducha przedsiębiorczości;

• wspieranie zachowania korporacyjnego.

Przykłady modelu rodzinnych korporacji to: Peugeot czy Roca Group.

Model Rodzinna Grupa Inwestycyjna (Family Investment Group Model) uwzględnia podej-
ście finansowe do pojęcia firmy rodzinnej. Członkowie rodziny poszukują domeny kreowania 
wartości ekonomicznych, które już zostały zbudowane. Postrzegają siebie jako kogoś, kto 
jest odpowiedzialny za inwestycje w odpowiednie aktywa, ale nie ponosi odpowiedzialno-
ści za zarządzanie nimi. Rodzina postanawia, że jej członkowie będą inwestować wspólnie 
w ramach struktury Rodzinnej Grupy Inwestycyjnej. Ten model występuje w firmach o dużej 
złożoności rodziny. Przykłady Rodzinnych Grup Inwestycyjnych można wskazać nie tylko 
w firmach rodzinnych, które mają niewielkie inwestycje w nieruchomościach lub udziały 
w spółkach notowanych na giełdzie, ale też bardziej skomplikowane podmioty typu family 
office (np. Rockefeller Financial Services). 

Interesujący model zarządzania firmą rodzinną - trójwymiarowy model rozwoju firmy rodzinnej 
przedstawiają w pracy „Generation to Generation: Life Cycles of the Family Business”, - Gersick, 
Davis, McCollom Hampton, Lansberg. Model ten składa się z osi, na których zdefiniowano:

Rysunek 13. Trójwymiarowy model rozwoju firmy rodzinnej
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Oś I: Rodzaje własności rodzinnej

Jeden nestor. Firmy rodzinne rzadko zakładane są przez więcej niż jednego członka rodziny, 
z reguły jest on też jej jedynym właścicielem. Ta forma jest charakterystyczna dla pokolenia 
założycielskiego. Może oczywiście pojawić się też w następnych pokoleniach, jeśli właści-
ciel ma tylko jednego lub decyduje się na tylko jednego następcę. Czasem sytuacja staje 
się odwrotna: jeden członek rodziny spłaca pozostałych i staje się jedynym właścicielem. 
W wyniku podziału firmy również wielu członków rodziny może stać się nestorami. 

1. Spółka należąca do rodzeństwa. W przypadku spółki należącej do rodzeństwa mamy 
już do czynienia z nieco bardziej złożoną strukturą własności. Tutaj dzięki możliwości 
wzajemnej kontroli, ryzyko nadużywania władzy ulega zdecydowanej redukcji. Z drugiej 
strony pojawia się inne poważne ryzyko. Należy poprawnie odpowiedzieć na pytania:

• Który z sukcesorów odziedziczył ducha przedsiębiorczości, a który niezbędne kompe-
tencje?

• Jak rodzeństwo radzi sobie z zazdrością, niechęcią, wrogością, szczególnie gdy w grę 
wchodzi nierówny podział spadku, pieniędzy, władzy?

Spółki tego typu uchodzą za szczególnie konfliktogenne.

2. Konsorcjum kuzynów. W następnych pokoleniach bardzo często firma należąca do 
rodzeństwa, a z nią własność dominująca, przechodzi w ręce kuzynostwa. Zmiany 
związane z utworzeniem takiego konsorcjum są poważne. Zwiększa się liczba wła-
ścicieli, dystans nestora do przedsiębiorstwa, jak też członków rodziny względem sie-
bie. Rodzina musi się nauczyć radzić sobie z rosnącą różnorodnością. Nestorzy mają 
zazwyczaj odmienne plany na życie, powstają więc dysproporcje w podziale udziałów 
i wpływów, które z każdym pokoleniem stają się coraz silniejsze.

3. Rodzinna dynastia. Należące do kuzynostwa konsorcjum zajmuje z reguły kilka pokoleń, 
zanim przekształci się w rodzinną dynastię. Wyzwań przed rodzinnymi dynastiami nie 
sposób porównać z tymi, z którymi musiały się mierzyć konsorcja. Rywalizacja między 
nestorami praktycznie nie ma miejsca. Coraz trudniej za to podtrzymać poczucie wspól-
noty, przede wszystkim ze względu na ilość członków rodziny. Wartość ekonomiczna 
udziałów nie różni się w odbiorze przez wielu członków rodziny z wartością innych ich 
składników majątku. Ogromnego znaczenia nabiera w tym przypadku ład korporacyjny 
(corporate governance) oraz ład rodziny (family goverance). 

Oś II: Sposób zaangażowania rodziny w firmę (struktura przedsiębiorstwa) 

1. Młode przedsiębiorstwa rodzinne. Szanse i ryzyka małej firmy rodzinnej mają szczególny 
charakter. Przedsiębiorczy potencjał pioniera, jak też przekonujący pomysł na biznes, 
szybkość, elastyczność, duża motywacja współpracowników i początkowe lekceważe-
nie na rynku stwarzają szanse, jakie już na żadnym innym etapie cyklu życia firmy się 
nie powtórzą.

2. Wyspecjalizowane firmy rodzinne. Przedsiębiorstwo, które pomyślnie ukończy 
etap pionierski, w następnym staje się przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym. 
Dysponuje obiecującym pomysłem na biznes, który zaczyna już przynosić zyski. 
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Firma rośnie i dojrzewa, wciąż jednak pozostaje wyspecjalizowana, nawet jeśli próbu-
je uniezależnić się od pierwotnego biznesplanu przez rozszerzenie oferty o produkty 
i usługi pokrewne. Wyspecjalizowane firmy rodzinne mogą czerpać korzyści z przyjętej 
strategii specjalizacji.

3. Zdywersyfikowane firmy rodzinne. Niektóre rodziny właścicielskie decydują się na dywer-
syfikację ryzyka. Strategia dywersyfikacji nie tylko obiektywnie ogranicza ryzyko nesto-
rów, ale też przyczynia się do tego, że również skłonność do ryzyka następnych poko-
leń słabnie. Podczas gdy dla założyciela pojęcie „zbyt ryzykowne” właściwie nie istnieje, 
następne pokolenia mają do niego inny stosunek. Nic dziwnego, mają coś do stracenia.

4. Family investment office. W porównaniu z przedsiębiorstwami stosującymi metodę 
dywersyfikacji ryzyka, family investment office idzie o krok dalej. Firmy prowadzące 
rodzinne biura inwestycyjne nie są aktywnie działającymi przedsiębiorstwami (abstra-
hując od samego family investment office), lecz są inwestorami. Rezygnują z zarządzania 
przedsiębiorstwem na rzecz zarządzania majątkiem.

Oś III: Sposób ingerencji rodziny w sprawy firmy (struktura ładu)

1. Przedsiębiorstwo rodzinne zarządzane przez nestorów. Znakiem rozpoznawczym firm 
zarządzanych przez nestora jest całkowita identyfikacja sfery właścicielskiej ze sferą 
zarządzania. Ten fenomen występuje wprawdzie najczęściej w przedsiębiorstwach 
należących do jednego nestora, ale nie jest to regułą. Tożsamość obu tych sfer może 
występować również w firmach będących własnością i zarządzanych przez kilka osób. 
Wyeliminowane jest ryzyko konfliktu na linii pryncypał – agent, a także wyeliminowane 
lub zredukowane jest ryzyko konfliktów rodzinnych. 

2. Przedsiębiorstwo kontrolowane przez rodzinę. Niektóre rodziny właścicielskie dochodzą 
do wniosku, że najlepiej jest oddać zarządzanie w ręce osób spoza rodziny i ograniczyć 
swoją rolę do funkcji kontrolnych. Przedsiębiorstwa kontrolowanego przez rodzinę nie 
dotyczą problemy przedsiębiorstwa przez nią zarządzanego. W sytuacji wykluczenia 
wszystkich jej członków ze sfery zarządzania zazdrość i konflikt interesów nie mają pra-
wa bytu. Pojawia się problem, jak zaleźć odpowiednich menedżerów.

3. Przedsiębiorstwo kierowane przez osoby z zewnątrz. Rodzina, która nie tylko zarządza-
nie, ale i funkcje kontrolne przekazuje osobom nienależącym do rodziny, ma jeszcze 
mniejszy wpływ na swoją firmę. W praktyce ten rodzaj przedsiębiorstw to prawdziwa 
rzadkość. Utrata kontroli prowadzi z reguły do utraty firmy.

Model trójwymiarowy daje możliwość właściwego ustawienia działalności firmy przy 
uwzględnieniu wszystkich charakterystycznych cech przedsiębiorstwa rodzinnego.

Według A. Gimeno, G. Baulenas, J. Coma-Cros, współistnienie różnych modeli biznesu 
nie oznacza bezładu. Każdy model może być skuteczny w określonych warunkach funk-
cjonowania. Ponadto, każdy model prowadzenia biznesu rodzinnego może, w określonej 
sytuacji, zapewnić satysfakcję rodzinie90. Upływ czasu, decyzje dotyczące dziedziczenia, 
dynamika konkurencji zwiększa złożoność przedsiębiorstw i sprawia, że firmy rodzinne 

90  A. Gimeno, G. Baulenas, J. Coma-Gros, Family business models. Practical solutions for the family business, Palgrave Macmillan 2010, str. 57-77. 
91  [Stawicka, 2015]

www.sulislaw.pl28



muszą się przekształcać z jednego modelu w inny. Zmiany modelu biznesowego mogą 
ułatwić przedsiębiorstwom rodzinnym rozwój i zwiększyć efektywność ich działania91.

Pomijając wyrafinowane dyskusje nt. definicji, przedstawione wyżej modele (są to zdaniem 
autora modele zarządzania firmami rodzinnymi, a nie modele biznesu w firmach rodzinnych) 
pozostają bardzo dobrą propozycją dla budowania modeli zarządzania firmami rodzinnymi 
funkcjonującymi na rynku polskim. Do tych rozważań autor dysertacji wprowadza w kolej-
nych rozdziałach niniejszego opracowania jeszcze jeden bardzo ważny aspekt (dotyczą-
cy każdej organizacji, w tym oczywiście firmy rodzinnej także), a mianowicie cykliczność 
w rozwoju każdej firmy rodzinnej. Uwzględniając cykliczność rozwoju firmy rodzinnej 
przeprowadzone zostały badania i w rozdziale empirycznym zaprezentowano otrzyma-
ne wyniki. Pozwalają one na przedstawienie założeń do budowy zindywidualizowanych 
modeli zarządzania firmą rodzinną.

Wiele identyfikowanych modeli, wdrożonych przez korporacje nie będące firmami rodzin-
nymi można zastosować w firmach rodzinnych. Podstawowym mankamentem w tym 
zakresie, zdaniem autora, jest niedostateczna identyfikacja cech charakterystycznych dla 
firm rodzinnych, w tym: wartości, jakie rodzina wyznaje i przestrzega, ładu rodzinnego, 
relacji pomiędzy członkami rodziny a pracownikami nie będącymi członkami rodziny, 
problemu sukcesji, długofalowości działania, historii rodziny (w wielu przypadkach unika-
towej), kompetencji poszczególnych członków rodziny nestora firmy, w tym kompetencji 
związanych z przedsiębiorczością i innych.  

Bardzo interesujący kierunek identyfikacji modeli zarządzania firmami rodzinnymi zdefinio-
wała Lewicka, która określa firmy rodzinne jako rodzaj biznesu, w którym wartości zajmują 
równorzędną pozycję z zyskiem. W zasadzie trudno jest mówić o firmach rodzinnych, które 
powstały tylko i wyłącznie w celu powiększania zysku. Ich założeniem jest wychowanie 
godnych następców i stabilizacja na rynku. Problemy firm rodzinnych, które wpływają na 
spowolnienie ich rozwoju, wynikają również z konfliktów, często pokoleniowych, trudności 
w godzeniu czasu pracy z czasem poświęconym rodzinie (zamazywanie struktury czasu, np. 
rozmowy o pracy nawet przy wspólnych posiłkach niedzielnych), czy z wysokich obciążeń 
wynikających z kosztów pracy. Najczęstszymi powodami konfliktów w firmach rodzinnych 
są obszary jej funkcjonowania, a mianowicie: firma a rodzina, rodzina a własność, własność 
a firma, rozszerzanie zatrudnienia o osoby z zewnątrz, co może zaburzać układ rodzinny, siła 
jaką reprezentuje firma, np. zdolności negocjacyjne w zawieraniu kontraktów, przetargach.

Firmy rodzinne mają więc wiele trudności  natury technicznej (w wielu przypadkach powyż-
sze aspekty są  podstawowymi cechami charakterystycznymi dla firm rodzinnych, np. trud-
ność w godzeniu czasu pomiędzy rodziną a pracą w firmie rodzinnej – przyp. aut.), często 
wynikające z braku wiedzy i umiejętności zarządzania. Wyjątkowe natomiast jest postępo-
wanie i specyfika firm rodzinnych oparte na moralności, wartościach i odpowiedzialności. 
Coraz częściej taki model zarządzania pojawia się w dużych organizacjach i korporacjach 
nie należących do firm rodzinnych, co więcej, staje się to pewną normą. 

Owszem, istnieją również ogromne korporacje o randze światowej (często wyrastały one 
z firm rodzinnych), które mogą mówić o nieprzemijającym sukcesie. Bez wątpienia łączy 
je jedno: wysoko rozwinięte poczucie wartości organizacyjnych.  Obecnie coraz częściej 
ludzie zgadzają się, że jeśli firma dąży jedynie do zysku, zapominając o takich wartościach 
w biznesie, jak rzetelność, uczciwość, odpowiedzialność, popada w poważne kłopoty.
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Model firm rodzinnych od zawsze funkcjonował w oparciu nie tylko o zysk, ale o wartości 
i odpowiedzialność. Można uznać firmy rodzinne za prekursorów działalności gospodar-
czej opartej na etyce i wartościach. Natomiast coraz więcej organizacji wprowadza kon-
cepcję zarządzania przez wartości do długofalowej strategii organizacji. Faktem jest rów-
nież, dowodzą tego badania prowadzone przez 15 lat na próbie 2600 przedsiębiorstw przez 
Strategic Planning Institute of Cambridge, że zyskowność przedsiębiorstwa jest bezpośrednio 
związana z jakością produktów i usług. Natomiast badania przeprowadzone przez National 
Tooling & Machinery Association dowiodły, że przedsiębiorstwa skupione na podnoszeniu 
jakości, przez dostosowanie swoich działań do głównych wartości, tj. solidności, odpowie-
dzialności i uczciwości, osiągnęły większe zyski niż te skupione jedynie na jakości93.

Podejście zaprezentowane wyżej może posłużyć do stwierdzenia, że model zarządzania 
firmą rodzinną w oparciu o wartości jest promodelem  (modelem wyjściowym – i zawsze 
takim był) dla wszystkich możliwych, jakie można zidentyfikować i wdrożyć (są aktualnie 
wdrażane w wybranych przypadkach) przy uwzględnieniu cykliczności funkcjonowania 
firmy rodzinnej, na całym świecie, niezależnie czy funkcjonuje ona w środowisku realnym, 
czy częściowo lub całkowicie w środowisku wirtualnym.

93  (Stachowicz–Stanuch), (Stawicka, 2015).
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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 39



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr hab. Jan Klimek Prof. SGH

Prof. zw. Dr hab. Jan Daniel Antoszkiewicz

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


