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Rozdział V

5.1 Podstawy funkcjonowania firm rodzinnych

Dla prawidłowego zrozumienia funkcjonowania firm rodzinnych i opracowania założeń 
modelu zarządzania firmą rodzinną koniecznym jest poznanie charakteru organizacyjne-
go firm rodzinnych, stosowanych koncepcji zarządzania firmą rodzinną, a także struktury 
własności oraz atrybutów tych podmiotów rynku. Ważną kwestią jest również identyfikacja 
przyczyn rynkowych niepowodzeń firm rodzinnych. 

W badanej próbie przedsiębiorstw dominowały jednoosobowe firmy rodzinne, stanowiąc 
ponad 60% ogółu badanych , drugie w kolejności – wyspecjalizowane przedsiębiorstwa rodzin-
ne stanowiły w strukturze badanych niewiele ponad 34% ogółu badanych. Najmniej licznie, 
w badanej próbie, reprezentowane były zdywersyfikowane firmy rodzinne (4%) – Rysunek 22.

Analiza charakteru organizacyjnego badanych firm rodzinnych ze względu na ich etap 
rozwoju wykazała, że będące najczęściej na etapie narodzin jednoosobowe firmy rodzin-
ne wraz z przejściem przez etap młodości ku dojrzałości przechodzą w wyspecjalizowa-
ne przedsiębiorstwa rodzinne. Nie wszystkim jednak jednoosobowym firmom rodzinnym 
udaje się wyspecjalizować lub zdywersyfikować, duży odsetek z nich pozostaje w tej formie 
organizacyjnej osiągając etap schyłku – Tabela 50.

Model zarządzania firmą rodzinną

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

Źródło: Badania własne.



Wyszczególnienie
Próba ogółem

(N=300)

Firmy według etapów rozwoju

narodziny

(n=75)

młodość

(n=75)

dojrzałość 

(n=75)

schyłek

(n=75)

Jednoosobowa firma 

rodzinna
61,7 73,3 69,3 41,3 62,7

Wyspecjalizowane przed-

siębiorstwo rodzinne
34,3 22,7 29,3 52,0 33,3

Zdywersyfikowana 

firma rodzinna
4,0 4,0 1,3 6,7 4,0

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

Źródło: Badania własne.

Biorąc pod uwagę strukturę własności rodzinnej badanych podmiotów gospodarczych, 
zauważyć można, że w badanej próbie zdecydowanie przeważa własność jednoosobowa92. 
Przedsiębiorstwa tego typu w strukturze badanych firm stanowiły blisko 70%. Na kolejnych 
miejscach znalazły się spółki rodzeństwa, spółki kuzynów (czyli spółki dzieci członków rodziny 
właścicieli firmy) oraz spółki dynastyczne. Łączny udział tych podmiotów w strukturze bada-
nych przedsiębiorstw rodzinnych wyniósł niespełna 25%. Z uwagi na półotwarty charakter 
pytania, respondenci mogli również sami wskazać strukturę własności rodzinnej swojej fir-
my. Łącznie takich firm było 17, ich odpowiedzi zgrupowano w kategorii „inne” – Rysunek 23.

Inna: spółka małżeńska (12 odpowiedzi), spółka prawa handlowego (4), pakiet kontrolny udziałów (1). 

Źródło: Badania własne.

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

92  W sytuacji, kiedy w tych samych kwestiach wypowiadali się zarówno nestorzy, jak i sukcesorzy do analiz wyników badań próby ogółem i według przekroju 
uwzględniającego etap cyklu rozwoju firmy rodzinnej brano pod uwagę tylko wypowiedź obecnego nestora przedsiębiorstwa. Uzyskane wypowiedzi sukcesorów 
analizowano w tych częściach pracy, gdzie istotnym było poznanie różnic i podobieństw zachodzących pomiędzy opiniami obu grup respondentów. 
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Analiza struktury własności rodzinnej badanych firm według etapów ich rozwoju pozwala zauważyć, 
że wśród przedsiębiorstw będących na etapie narodzin i młodości jest wyraźnie więcej 
podmiotów, w których własność skupiona jest w jednym ręku, niż w firmach znajdujących 
się w etapie dojrzałości i schyłku – Tabela 51.

Z kolei przedsiębiorstwa znajdujące się w etapie dojrzałości, częściej niż pozostałe dekla-
rują strukturę własności charakterystyczną dla spółki dynastycznej. Być może jest to efekt 
udanego procesu sukcesji, gdzie sukcesorami są dzieci dotychczasowych nestorów. Firmy 
schyłkowe charakteryzują się natomiast największym udziałem w strukturze własności 
spółek kuzynów. Najczęściej też reprezentujący ten typ przedsiębiorstwa wskazywali na 
inne warianty struktury93.

Analizując kwestię struktury własności rodzinnej na podstawie wypowiedzi badanych 
nestorów i sukcesorów, na Rysunku 24, przedstawiono rozkład częstości struktury własno-
ści z podziałem na opinie tych dwóch grup respondentów. 

Na podstawie zaprezentowanych danych stwierdzono zbliżoną opinię dotyczącą struktu-
ry własności pomiędzy nestorami a sukcesorami, mimo to stanowiska nestorów i sukce-
sorów nie są identyczne. Podjęto tym samym próbę określenia istotności różnicy w tych 
opiniach dla każdego rodzaju struktury własności. W tym celu wykorzystano test różnicy 
wskaźników struktury . Przyjęto hipotezę, że wskazania nestorów nie różnią się istotnie 
od wskazań sukcesorów. Analiza wykazała, że pomimo różnicy występującej w odsetkach 
odpowiedzi nie potwierdzono statystycznie istotnych różnic. Zatem można twierdzić, że 
zarówno nestor, jak i sukcesor podobnie określają strukturę własności w firmach rodzin-
nych, z którymi są powiązani.

93 Test różnicy wskaźników struktury (inaczej: test różnicy frakcji, test wskaźników struktury) dla dwóch populacji jest testem parametrycznym wery-
fikującym występowanie statystycznie istotnej różnicy pomiędzy odsetkami wyszczególnionych pozycji w obrębie dwóch populacji. Z teoretycznego punktu 
widzenia zakłada się, że badacz dysponuje dużą próbą zarówno dla jednej jak i drugiej populacji. Jeśli to założenie jest spełnione to różnica pomiędzy frakcjami 
w obu populacjach posiada rozkład normalny, zatem można tą różnicę testować stosując rozkład normalny standardowy. Hipoteza zerowa zakłada brak istotnej 
różnicy pomiędzy frakcjami. Jako alternatywę przyjmuje się, że taka różnica występuje. W analizowanej kwestii porównano, czy odsetek wskazań wśród nestorów 
statystycznie różnił się od odsetka wskazań dla sukcesorów (oczywiście odnośnie tej samej pozycji). Przyjęto poziom istotności p ≤ 0,05. Jeśli zatem prawdziwe 
prawdopodobieństwo odrzucenia (p-value) jest mniejsze niż poziom istotności, to hipotezę zerową odrzuca się, na korzyść hipotezy alternatywnej. Jeśli natomiast 
p-value jest większe niż poziom istotności, to brak jest podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. W analizowanym przypadku brak podstaw do odrzucenia hipotezy 
zerowej oznacza, że wskaźniki struktury dla określonej pozycji w grupie nestorów nie różnią się istotnie od tych samych z grupy sukcesorów.

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

Źródło: Badania własne.

Wyszczególnienie
Próba ogółem

(N=287)

Firmy według etapów rozwoju

narodziny

(n=73)

młodość

(n=72

dojrzałość 

(n=72)

schyłek

(n=70)

Własność jednoosobowa 69,7 76,0 78,7 65,3 58,7

Spółka rodzeństwa 9,7 10,7 9,3 10,7 8,0

Spółka kuzynów 7,7 5,3 4,0 6,7 14,7

Spółka dynastyczna 7,3 5,3 2,7 16,0 5,3

Inna struktura 5,7 2,7 5,3 1,3 13,3
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Rysunek 16. Struktura własności rodzinnej badanych firm w opinii nestorów i sukcesorów 

Źródło: Badania własne.

Kolejny problem podjęty w badaniu dotyczył koncepcji zarządzania firmą rodzinną. Z danych 
zaprezentowanych na Rysunku 24 wynika, że najczęściej stosowaną koncepcją zarządza-
nia jest koncepcja bezpośredniego zarządzania firmą przez nestora. Zgodnie z deklaracjami 
respondentów, działa w ten sposób ponad ¾ badanych przedsiębiorstw. Natomiast blisko 
co piąta badana firma zarządzana jest przez rodzinę nestora. Pozostałe dwie koncepcje, 
uwzględniające w zarządzaniu firmą osoby spoza rodziny, stosowane są zdecydowanie 
rzadziej – Rysunek 25.

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

Źródło: Badania własne.
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Analiza danych dotyczących koncepcji zarządzania firmą rodzinną rozpatrywanych ze 
względu na etap rozwoju badanych przedsiębiorstw, pozwala stwierdzić, że im wcześniejszy 
etap rozwoju firmy rodzinnej, tym częściej zarządzana jest ona bezpośrednio przez nestora. 
Na etapie narodzin, bowiem, koncepcja zarządzania przez nestora stosowana jest w 84% 
badanych tego rodzaju firm rodzinnych, na etapie młodości firm rodzinnych zarządzanych 
bezpośrednio przez nestora jest 82,7%, na etapie dojrzałości 76%, a na etapie schyłku, już 
tylko 64%. Jednocześnie widać, że w raz z przechodzeniem przedsiębiorstw na kolejne etapy 
rozwoju zwiększa się udział rodziny nestora w zarządzaniu firmą – Tabela 52.

Porównując wypowiedzi nestorów i sukcesorów na temat koncepcji zarzadzania firmą 
rodzinną największe różnice zdań zaobserwowano w przypadku koncepcji zarządzania 
firmą rodzinną przez nestora. Taki stan rzeczy w swoich firmach wskazało 76,7% nestorów, 
a już tylko 69% sukcesorów – Rysunek 26.

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

Źródło: Badania własne.

Wyszczególnienie

Próba 

ogółem

(N=300)

Firmy według etapów rozwoju

narodziny

(n=75)

młodość

(n=75)

dojrzałość 

(n=75)

schyłek

(n=75)

Poprzez nestora 76,7 84,0 82,7 76,0 64,0

Poprzez rodzinę 

właściciela
18,3 10,7 14,7 20,0 28,0

Poprzez zarząd 

zewnętrzny kontrolowany

przez rodzinę

3,0 2,7 1,3 1,3 6,7

Poprzez zarząd i kontrolę zewnętrzne 2,0 2,7 1,3 2,7 1,3

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

Źródło: Badania własne.
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Testując istotność różnicy odsetka odpowiedzi w grupie nestorów i sukcesorów statystycznie 
istotną różnicę wskazano właśnie dla tej pozycji (przy poziomie istotności p ≤ 0,05). Ozna-
cza to, że zarówno nestor jak i sukcesor w niektórych przypadkach odmiennie oceniają ten 
aspekt. Być może w tych właśnie przypadkach sukcesor postrzega już i siebie jako osobę 
zarządzającą firmą, w przeciwieństwie do swojego rodzica – nestora? W przypadku pozo-
stałych wariantów różnica jest statystycznie nieistotna. W dalszej części badania responden-
tów poproszono o wskazanie atr butów firmy rodzinnej. Uzyskane wyniki dla próby ogółem 
zaprezentowano na Rysunku 27.

W opinii badanych głównym atrybutem firm rodzinnych jest szybkość w podejmowaniu 
decyzji. Uważa tak ponad 45% respondentów. Na kolejnych miejscach, ale już ze znacznie 
mniejszym odsetkiem wskazań, znalazły się takie atrybuty jak: identyfikacja firmy rodzin-
nej, rozważna polityka finansowa oraz wartości i cele. Wszystkie wymienione cechy zostały 
uznane za atrybuty firmy rodzinnej przynajmniej w co czwartym badanym przedsiębiorstwie. 
Rozkład odpowiedzi według przyjętego przekroju badawczego – etapów rozwoju, zaprezen-
towano w Tabeli 53.

Rysunek 19. Atrybuty firmy 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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Tabela 44. Atrybuty firmy rodzinnej (w %)

Wyszczególnienie
Próba ogółem

(N=300)

Firmy według etapów rozwoju

narodziny

(n=75)

młodość

(n=75)

dojrzałość 

(n=75)

schyłek

(n=75)

Szybkość 

w podejmowaniu decyzji
45,7 44,0 56,0 40,0 42,7

Identyfikacja firmy 

rodzinnej
29,0 12,0 25,3 32,0 46,7

Rozważna polityka 

finansowa
26,7 28,0 26,7 30,7 21,3

Wartości i cele 25,0 26,7 22,7 30,7 20,0

Władza w jednym ręku 24,7 24,0 32,0 13,3 29,3

Etos pracy, odpowiedzial-

ność i zaangażowanie
24,3 26,7 18,7 28,0 24,0

Niskie koszty operacyjne 23,3 18,7 26,7 20,0 28,0

Przekazanie do firmy 

majątku prywatnego
21,7 25,3 14,7 21,3 25,3

Niepowtarzalna kultura 

rodziny, która przechodzi 

na kulturę firmy

20,0 14,7 16,0 25,3 24,0

Płaska struktura 

organizacyjna
20,0 18,7 25,3 16,0 20,0

Długofalowość działania 19,7 24,0 21,3 18,7 14,7

Logo, z którym 

identyfikuje się rodzina
19,3 16,0 16,0 14,7 30,7

Know – how 

znane tylko rodzinie
18,3 21,3 20,0 21,3 10,7

Model biznesowy 

oparty na własności 

i chęci utrzymania 

biznesu przez pokolenia

18,0 26,7 18,7 13,3 13,3

Dbałość o pracowników 

nie będących członkami 

rodziny

16,7 16,0 13,3 25,3 12,0

Sposób konkurowania 16,3 22,7 8,0 21,3 13,3

Szacowanie ryzyka 16,0 13,3 22,7 10,7 17,3

Działanie bez ograniczeń 15,3 16,0 16,0 9,3 20,0
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Koncentracja 

na stabilnym rozwoju
12,7 12,0 13,3 14,7 10,7

Wybór rynków 12,7 10,7 12,0 17,3 10,7

Niska fluktuacja 

pracowników
10,0 9,3 8,0 12,0 10,7

Konstytucja firmy 

rodzinnej jako najważnie-

jsza  wytyczna funkc-

jonowania  i rozwoju 

przedsiębiorstwa

6,3 5,3 5,3 8,0 6,7

Przygotowanie i prow-

adzenie procesu sukcesji
2,3 5,3 - 1,3 2,7

Polityka oparta 

na zaufaniu 
0,3 - - 1,3 -

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

Źródło: Badania własne.

Największe rozpiętości w odsetkach odpowiedzi dotyczących głównych atrybutów firmy 
rodzinnej zaobserwowano dla cechy „identyfikacji firmy rodzinnej” oraz dla cechy „szyb-
kość w podejmowaniu decyzji”. O ile bowiem, identyfikacja firmy rodzinnej jest atrybutem 
dla 46,7% przedsiębiorstw w etapie schyłku, to już tylko dla 12% w etapie narodzin. Widać 
zatem jak wraz z przechodzeniem na kolejne etapy rozwoju rośnie znaczenie identyfikacji 
firmy jako atrybutu przedsiębiorstwa rodzinnego.  W przypadku drugiej wymienionej cechy 
– szybkości w podejmowaniu decyzji, jako atrybut najczęściej wskazywana była przez firmy 
w etapie młodości, a najrzadziej – w etapie dojrzałości (Tabela 53). 

Różnice w odpowiedziach nestorów i sukcesorów co do tego, która z cech jest lub nie jest 
atrybutem firmy rodzinnej przedstawiono w Tabeli 54.

Wyszczególnienie Nestor Sukcesor

Szybkość w podejmowaniu decyzji 45,7 36,7

Identyfikacja firmy rodzinnej 29,0 26,0

Rozważna polityka finansowa 26,7 27,3

Wartości i cele 25,0 26,3

Władza w jednym ręku 24,7 21,0

Etos pracy, odpowiedzialność i zaangażowanie 24,3 18,0

Niskie koszty operacyjne 23,3 20,7

Przekazanie do firmy majątku prywatnego 21,7 14,7

Niepowtarzalna kultura rodziny, która przechodzi na kulturę firmy 20,0 24,3

Płaska struktura organizacyjna 20,0 23,0

Długofalowość działania 19,7 22,7

Logo, z którym identyfikuje się rodzina 19,3 24,0

Know – how znane tylko rodzinie 18,3 19,7

Tabela 45. Atrybuty firmy rodzinnej w opinii nestorów i sukcesorów (N=600, w %)
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Z zamieszczonych danych wynika, że oceny nestorów i sukcesorów w analizowanej kwe-
stii są dość zbieżne. Największą różnicę, wynoszącą 9 pkt. procentowych, zaobserwowa-
no dla cechy „szybkość podejmowania decyzji”. Różnicę wynoszącą 7 pkt. procentowych 
zaobserwowano dla atrybutu „przekazanie do firmy majątku prywatnego”, a różnicę 6,3 pkt. 
procentowego dla cechy „etos pracy, odpowiedzialność i zaangażowanie”. We wszystkich 
wymienionych przypadkach to nestorzy częściej uważali te cechy za atrybuty firmy rodzin-
nej, niż sukcesorzy. Największa różnica, kiedy to sukcesorzy wskazywali częściej cechę za 
atrybut firmy, niż nestorzy, dotyczyła logo firmy (4,7 pkt. procentowego).

5.2 Praktyka zarządzania firmą rodzinną na rynku polskim

Fundament zarządzania firmami rodzinnymi stanowią przyjęte przez nie i respektowane 
zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa. W przeprowadzonych badaniach poproszo-
no nestorów i sukcesorów badanych firm rodzinnych o ustosunkowanie się do dwunastu 
zasad określonych przez badacza. Respondenci ustosunkowywali się do przedstawionych 
zasad na siedmiostopniowej skali porządkowej, dwubiegunowej, gdzie cyfra 1 – oznacza-
ła odpowiedź „całkowicie się nie zgadzam”, natomiast cyfra 7 – odpowiedź „całkowicie 
się zgadzam”. Z przeprowadzonych analiz  wyłączono wariant odpowiedzi „inne”, gdyż 
w kontekście całego badania stanowi on niemierzalny szum informacyjny. Rzetelność tak 
opracowanej skali została sprawdzona testem alfa Cronbacha. Wartość współczynnika dla 
zastosowanej skali wyniósł 0,885. Można zatem uznać, że zastosowana w badaniu skala 
jest rzetelna94. Przedstawione zasady funkcjonowania firm rodzinnych spotkały się z dużą 
akceptacją respondentów (Tabela 55). Mediany opinii wynosiły 6 dla zdecydowanej większo-
ści stwierdzeń (ośmiu), w pozostałych czterech przypadkach mediany wynosiły 5. Oznacza 
to, że w przypadku stwierdzeń z medianą 6 połowa respondentów wyraziła swój stosunek 
na siedmiostopniowej skali zakreślając wartość 6 i więcej. Dla stwierdzeń z medianą 5 – 
zakreślając wartość 5 i więcej. Można zatem twierdzić, że badani są zdania, iż zarzadzanie 
firmami rodzinnymi powinno opierać się na przedstawionych przez badacza zasadach. 

Model biznesowy oparty na własności i chęci utrzymania biznesu 

przez pokolenia

18,0 16,3

Dbałość o pracowników nie będących członkami rodziny 16,7 16,0

Sposób konkurowania 16,3 13,3

Szacowanie ryzyka 16,0 15,7

Działanie bez ograniczeń 15,3 12,7

Koncentracja na stabilnym rozwoju 12,7 15,0

Wybór rynków 12,7 14,7

Niska fluktuacja pracowników 10,0 9,7

Konstytucja  firmy  rodzinnej  jako  najważniejsza  wytyczna funk-

cjonowania  i rozwoju przedsiębiorstwa

6,3 5,7

Przygotowanie i prowadzenie procesu sukcesji 2,3 4,3

Polityka oparta na zaufaniu 0,3 0,3

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

Źródło: Badania własne.

94  J.C. Nunally, I.H. Bernstein, Psychometric … op.cit.
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Zasady funkcjonowania firm rodzinnych Wartość mediany

Nestorzy powinni znać i respektować wartości firmy; na wartościach powinni budować cele 
firmy i określać swoje zobowiązania. Obowiązki nestorów względem interesariuszy powinny 
być transparentne i jednoznacznie określone. Kierowanie firmą przez nestorów powinno odby-
wać się przy respektowaniu umowy spółki oraz regulaminu organizacyjnego uwzględniające-
go przyjęte wartości, cele i zdefiniowany plan sukcesji. Podział zysku powinien uwzględniać 
bezpieczeństwo kapitałowe firmy oraz utrzymanie płynności finansowej. W firmie rodzinnej 
powinna istnieć możliwość przenoszenia własności i występowania z grona nestorów. Sukcesja 
w firmie powinna przebiegać zgodnie z zasadą koncentracji własności. Każda firma rodzinna 
powinna mieć przygotowany kryzysowy plan sukcesji biznesu. Przy wyznaczaniu sukcesora 
ważniejsze są jego predyspozycje  i cechy osobowe, niż płeć i pierworództwo.

6

Firma rodzinna powinna posiadać gremium nadzorcze, które będzie doradzało i kontrolowało 
kierownictwo. Nestorzy powinni opracować transparentny i jednoznacznie zdefiniowany ład 
rodzinny, zapisany w formie konstytucji firmy rodzinnej. Konstytucja firmy rodzinnej powinna 
być najważniejszą wytyczną funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, respektowaną przez 
wszystkich nestorów, sukcesorów i pracowników organizacji. Nestorzy, nawet po ustąpieniu, 
powinni zachować wysoką pozycję w hierarchii firmy.

5

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

Źródło: Badania własne.

W Tabeli 56 przedstawiono kwestię zasad funkcjonowania firm rodzinnych z uwzględnie-
niem podziału badanych przedsiębiorstw ze względu na etap ich rozwoju.

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

Lp Wyszczególnienie Etap Me 1 2 3 4 5 6 7

w  %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Z1 Nestor z y pow inni  znać 

i respektować wartości firmy. 

Na war tościach powinni 

budować cele firmy i określać 

swoje zobowiązania.

Narodziny 7 - 4,0 4,0 10,7 6,7 20,0 54,7

Młodość 6 - - 6,7 13,3 4,0 26,7 49,3

Dojrzałość 7 1,3 - 2,7 5,3 8,0 25,3 57,3

Schyłek 6 - 2,7 5,3 13,3 21,3 26,7 30,7

Z2 O b o w i ą z k i  w ł a ś c i c i e -

li względem interesariuszy 

powinny być transparentne 

i jednoznacznie określone.

Narodziny 6 1,3 1,3 4,0 5,3 17,3 21,3 49,3

Młodość 6 - - 5,3 14,7 14,7 22,7 42,7

Dojrzałość 7 1,3 - 1,3 5,3 10,7 30,7 50,7

Schyłek 6 - 2,7 5,3 25,3 13,3 25,3 28,0

Z3 F i r ma ro d z inna p ow in-

n a  p o s i a d a ć  g r e m i u m 

nadzorcze, k tóre będzie 

doradzało i kontrolowało 

kierownictwo.

Narodziny 4 17,3 10,7 12,0 14,7 12,0 17,3 16,0

Młodość 4 30,7 5,3 10,7 10,7 8,0 21,3 13,3

Dojrzałość 4 10,7 13,3 9,3 17,3 14,7 17,3 17,3

Schyłek 5 12,0 8,0 6,7 9,3 29,3 20,0 14,7

Z4 Kierowanie f i r mą przez 

nestorów powinno odby-

wać się przy respektowaniu 

umowy spółki.

Narodziny 6 8,0 1,3 4,0 12,0 16,0 25,3 33,3

Młodość 6 1,3 2,7 1,3 9,3 14,7 32,0 38,7

Dojrzałość 5 2,7 - - 2,7 18,7 22,7 53,3

Schyłek 5 - 1,3 8,0 16,0 17,3 21,3 36,0

Z5 Podz ia ł zysku pow inien 

uwzględniać bezpieczeństwo 

kapitałowe firmy oraz utrzy-

manie płynności finansowej.

Narodziny 6 1,3 2,7 1,3 9,3 14,7 32,0 38,7

Młodość 6 1,3 - 5,3 6,7 13,3 30,7 42,7

Dojrzałość 7 2,7 - - 2,7 18,7 22,7 53,3

Schyłek 6 - 1,3 8,0 16,0 17,3 21,3 36,0
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Analizując zestawione w Tabeli 56 dane widać, że etap rozwoju firmy nie różnicuje znaczą-
co uzyskanych wypowiedzi. Zestawione zasady funkcjonowania firm rodzinnych spotkały 
się z dużą akceptacją w badanych firmach, bez względu na etap rozwoju, w jakim się obec-
nie znajdują. Można zatem twierdzić, że mogą one stanowić podstawę modelu zarzadzania 
firmą rodzinną. 

Ważnego materiału, z punktu widzenia relacji między nestorów a sukcesorami, dostarczyła 
analiza korelacji opinii nestorów i sukcesorów co do przedstawionych zasad funkcjonowania 
firm rodzinnych. Ze względu na charakter pytań (skala porządkowa), do oceny siły i kierunku 
zależności, podobnie jak wcześniej, wykorzystano nieparametryczny miernik tau-b Kendalla. 

Wyniki analizy korelacji w opiniach nestorów przedstawiano w Tabeli 57. Zestawione dane 
pokazują, że dla większości zasad związki są statystycznie istotne (przy poziomie istotności 
p ≤ 0,05). Najsilniej skorelowany związek (*) wskazano pomiędzy respektowaniem wartości 
firmy a transparentnymi obowiązkami. Jeśli zatem nestor zgadza się z jedną zasadą, to zgadza 
się także z tą drugą. Kolorem szarym zaznaczono związki, które są statystycznie nieistotne.

Z6 W firmie rodzinnej powinna 

istnieć możliwość przenosze-

nia własności i występowania 

z grona nestorów.

Narodziny 6 2,7 2,7 9,3 14,7 12,0 34,7 24,0

Młodość 6 4,0 - 6,7 16,0 22,7 20,0 30,7

Dojrzałość 6 1,3 1,3 2,7 12,0 24,0 25,3 33,3

Schyłek 6 4,0 2,7 10,7 13,3 18,7 22,7 28,0

Z7 Sukcesja w firmie powinna 

przebiegać zgodnie z zasadą 

koncentracji własności.

Narodziny 6 1,3 1,3 5,3 20,0 17,3 32,0 22,7

Młodość 6 9,3 - 1,3 21,3 13,3 25,3 29,3

Dojrzałość 6 1,3 1,3 2,7 16,0 18,7 38,7 21,3

Schyłek 5 1,3 1,3 6,7 32,0 21,3 16,0 21,3

Z8 Nestorzy powinni opra-

cować transparentny i jed-

noznacznie zdef iniowany 

ład rodzinny (family gov-

ernance), zapisany w formie 

konstytucji firmy rodzinnej.

Narodziny 5 2,7 17,3 4,0 17,3 14,7 25,3 18,7

Młodość 5 12,0 5,3 4,0 22,7 13,3 37,3 25,3

Dojrzałość 6 1,3 9,3 8,0 5,3 13,3 37,3 25,3

Schyłek 5 9,3 5,3 5,3 14,7 16,0 30,7 18,7

Z9 Sporządzanie i ważność 

własnych zasad prowadze-

nia firmy rodzinnej

Narodziny 5 5,3 10,7 9,3 14,7 21,3 21,3 17,3

Młodość 5 14,7 8,0 6,7 12,0 14,7 18,7 25,3

Dojrzałość 5 4,0 14,7 9,3 9,3 20,0 24,0 18,7

Schyłek 5 10,7 4,0 4,0 10,7 25,3 25,3 20,0

Z10 Każda firma rodzinna powin-

na mieć przygotowany kry-

zysowy (np. ze względuna 

chorobę, nagłą śmierć nesto-

ra) plan sukcesji biznesu

Narodziny 6 - 1,3 8,0 13,3 10,7 29,3 37,3

Młodość 6 - - 4,0 9,3 14,7 28,0 44,0

Dojrzałość 6 - - 5,3 5,3 14,7 37,3 37,3

Schyłek 6 1,3 5,3 5,3 8,0 22,7 22,7 34,7

Z11 Nestorzy, nawet po ustąpi-

eniu , powinni zachować 

wysoką pozycję w hierar-

chii firmy.

Narodziny 5 1,3 8,0 8,0 21,3 17,3 13,3 30,7

Młodość 6 6,7 2,7 4,0 16,0 20,0 29,3 21,3

Dojrzałość 6 1,3 9,3 8,0 5,3 24,0 28,0 24,0

Schyłek 5 4,0 4,0 6,7 9,3 26,7 24,0 25,3

Z12 P r z y w y znacz aniu suk-

c e s o r a  w a ż n i e j s z e  s ą 

j e g o  p r e d y s p o z y c -

j e  i  c e c h y  o s o b o w e , 

niż płeć i pierworództwo.

Narodziny 6 4,0 1,3 1,3 12,0 12,0 21,3 48,0

Młodość 6 2,7 2,7 2,7 9,3 16,0 32,0 34,7

Dojrzałość 6 2,7 - 1,3 9,3 13,3 34,7 38,7

Schyłek 6 1,3 2,7 5,3 18,7 14,7 24,0 33,3

Źródło: Badania własne.
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Oznaczenia zasad funkcjonowania na podstawie kolumn 1 i 2 tabeli 21.  

Źródło: Badania własne.

/ Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12

Z1 1,00 0,56 0,03 0,29 0,44 0,26 0,19 0,21 0,09 0,39 0,16 0,28

Z2 0,56* 1,00 0,08 0,29 0,34 0,26 0,23 0,21 0,11 0,33 0,18 0,35

Z3 0,03 0,08 1,00 0,33 0,01 0,21 0,20 0,33 0,37 0,01 0,13 0,00

Z4 0,29 0,29 0,33 1,00 0,25 0,17 0,24 0,20 0,23 0,17 0,06 0,12

Z5 0,44 0,34 0,01 0,25 1,00 0,27 0,25 0,12 0,13 0,35 0,12 0,31

Z6 0,26 0,26 0,21 0,17 0,27 1,00 0,29 0,28 0,14 0,20 0,08 0,15

Z7 0,19 0,23 0,20 0,24 0,25 0,29 1,00 0,27 0,27 0,22 0,18 0,26

Z8 0,21 0,21 0,33 0,20 0,12 0,28 0,27 1,00 0,45 0,22 0,23 0,14

Z9 0,09 0,11 0,37 0,23 0,13 0,14 0,27 0,45 1,00 0,18 0,13 0,15

Z10 0,39 0,33 0,01 0,17 0,35 0,20 0,22 0,22 0,18 1,00 0,18 0,31

Z11 0,16 0,18 0,13 0,06 0,12 0,08 0,18 0,23 0,13 0,18 1,00 0,20

Z12 0,28 0,35 0,00 0,12 0,31 0,15 0,26 0,14 0,15 0,31 0,20 1,00

Tabela 48A. Analiza korelacji zasad funkcjonowania firmy rodzinnej – opinie nestorów

W przypadku korelacji w opiniach sukcesorów wnioski są podobne. Niewiele korelacji okazało 
się statystycznie nieistotnych (kolor szary). Podobnie jak w przypadku nestorów, najsilniej 
skorelowany związek (*) wskazano pomiędzy respektowaniem wartości firmy a transpa-
rentnymi obowiązkami. Jeśli zatem sukcesor zgadza się z jedną zasadą, to zgadza się także 
z tą drugą. Kolejna tabela przedstawia zależność pomiędzy opiniami nestorów i sukcesorów 
co do zasad funkcjonowania firmy rodzinnej (Tabela 58).

Oznaczenia zasad funkcjonowania na podstawie kolumn 1 i 2 tabeli 21. 

Źródło: Badania własne.

W/S Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12

Z1 0,65* 0,52 0,00 0,28 0,38 0,27 0,15 0,23 0,09 0,39 0,12 0,35

Z2 0,46 0,69* 0,04 0,29 0,30 0,31 0,19 0,24 0,10 0,33 0,13 0,29

Z3 0,00 -0,03 0,67* 0,30 -0,15 0,14 0,16 0,26 0,36 -0,04 0,16 -0,08

Z4 0,24 0,23 0,32 0,71* 0,10 0,15 0,19 0,22 0,21 0,10 0,09 0,10

Z5 0,40 0,32 -0,07 0,22 0,57* 0,28 0,16 0,13 0,11 0,29 0,08 0,30

Z6 0,22 0,19 0,15 0,17 0,19 0,54* 0,20 0,21 0,14 0,08 0,12 0,10

Z7 0,19 0,20 0,17 0,26 0,22 0,26 0,62* 0,28 0,27 0,16 0,23 0,24

Z8 0,14 0,18 0,26 0,19 0,07 0,24 0,26 0,64* 0,34 0,13 0,20 0,13

Z9 0,06 0,10 0,31 0,20 0,05 0,14 0,25 0,39 0,67* 0,15 0,16 0,14

Z10 0,39 0,32 -0,06 0,16 0,27 0,20 0,16 0,22 0,20 0,63* 0,21 0,31

Z11 0,11 0,14 0,12 0,02 0,11 0,14 0,14 0,21 0,13 0,14 0,42 0,19

Z12 0,29 0,29 -0,06 0,10 0,33 0,15 0,22 0,17 0,14 0,36 0,24 0,55*

Tabela 49. Analiza korelacji zasad funkcjonowania firmy rodzinnej – nestor a sukcesor
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Najsilniejsze związki w opiniach na temat zasad funkcjonowania firmy rodzinnej wskazano 
dla zasad opiniowanych jednocześnie przez nestora oraz sukcesora. Najsilniejszy związek 
wskazano dla zasady związanej z respektowaniem umowy spółki (Z4). Jeśli nestor zgadza 
się z tą opinią, to z dużym prawdopodobieństwem zgadza się z nią także sukcesor (wyka-
zują podobne opinie na ten temat). Warto nadmienić, że kierunek zależności jest dodatni, 
co oznacza, że pozytywna opinia nestora implikuje pozytywną opinię sukcesora (zależność 
odwrotna również jest spełniona, jako iż miara tau b-Kendalla jest miarą symetryczną). Nie-
istotne związki oznaczono kolorem szarym.

W trakcie badania respondentów poproszono również o uszeregowanie ważności proce-
sów zachodzących w firmach rodzinnych. Określenie hierarchii ważności poszczególnych 
procesów w firmie związane jest z procedurą rangowania. Wszystkie procesy mierzone są 
na siedmiostopniowej skali porządkowej (gdzie cyfra 1 to proces obecnie w firmie najważ-
niejszy, a 7 – proces obecnie najmniej ważny ), zatem najbardziej optymalnym sposobem 
ustalenia rankingu jest wyznaczenie stosownych miar centralnych. W analizie przyjęto 
miarę mediany, jako wartości środkowej. W tabelach 25-28 przedstawiono wyniki oceny 
istotności wybranych procesów w firmie rodzinnej w kontekście etapu rozwoju, w jakim 
w danym momencie znajduje się firma rodzinna. 

Etap I – etap narodzin firmy rodzinnej 

Ranking oceny istotności procesów z punktu widzenia firm rodzinnych znajdujących się 
w etapie narodzin przedstawia Tabela 59.

Na etapie narodzin badane firmy jednoznacznie wskazują, że najważniejszym procesem 
jest proces produkcji oraz sprzedaży (50% badanych nadaje tym procesom wysoką wartość). 
Pozostałe procesy z punktu widzenia firm będących na etapie narodzin są mniej istotne. 
Graficzna prezentacja danych przedstawiona została na Rysunku 28.

Proces Mediana Ranking mediana

Produkcja 2 1

Sprzedaż 2 1

Zarządzanie informacjami 4 2

Marketing 4 2

Badania i rozwój 5 3

Finanse i księgowość 5 3

Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 3

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

Źródło: Badania własne.
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Rysunek 20. Ranking hierarchii procesów w firmie rodzinnej – etap narodzin firmy rodzinnej (ranking Me)

Źródło: Badania własne.

Etap II – etap młodości firmy rodzinnej 

Ranking oceny istotności procesów z punktu widzenia firm rodzinnych znajdujących się 
w etapie młodości przedstawia Tabela 60.

Z informacji zawartych w Tabeli 60 wynika, że na etapie młodości firmy rodzinnej najwyżej 
oceniane są procesy produkcji (najwyższa jednostkowa ocena) oraz sprzedaży. Dlatego też 
dwa te procesy są najwyżej w hierarchii. Najniższe oceny wskazano dla procesu zarządza-
nia zasobami ludzkimi. Graficzna prezentacja uzyskanych danych przedstawiona została 
na Rysunku 29.

 Proces Mediana Ranking mediana

Produkcja 1 1

Sprzedaż 2 2

Badania i rozwój 4 3

Marketing 5 4

Finanse i księgowość 5 4

Zarządzanie informacjami 5 4

Zarządzanie zasobami ludzkimi 6 5

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

Źródło: Badania własne.
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Etap III – etap dojrzałości firmy rodzinnej 

Ranking oceny istotności procesów z punktu widzenia firm rodzinnych znajdujących się 
w etapie dojrzałości przedstawia Tabela 61.

Wyniki pokazują, że w opinii firm rodzinnych w etapie dojrzałości nadal najważniejszymi 
procesami są produkcja oraz sprzedaż, natomiast dodatkowo wysoko oceniane jest zarzą-
dzanie informacjami. Graficzna prezentacja danych na Rysunku 30.

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

Źródło: Badania własne.

Proces Mediana Ranking mediana

Produkcja 2 1

Sprzedaż 2 1

Zarządzanie informacjami 3 2

Badania i rozwój 4 3

Marketing 5 4

Finanse i księgowość 5 4

Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 4

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

Źródło: Badania własne.
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Rysunek 22. Ranking hierarchii procesów w firmie rodzinnej – etap dojrzałości firmy rodzinnej (ranking Me)

Źródło: Badania własne.

Etap IV – etap schyłku firmy rodzinnej

Ranking oceny istotności procesów z punktu widzenia firm rodzinnych znajdujących się 
w etapie schyłku przedstawia Tabela 62.

Na podstawie informacji zawartych w Tabeli 62 wynika, że na etapie schyłku firmy rodzin-
nej najwyżej wartościowany jest proces produkcji, a następnie sprzedaży. Procesy związa-
ne z B+R są oceniane na poziomie przeciętnym. Graficzna prezentacja uzyskanych danych 
przedstawiona została na Rysunku 31.

Proces Mediana Ranking mediana

Produkcja 1 1

Sprzedaż 2 2

Badania i rozwój 4 3

Marketing 5 4

Finanse i księgowość 5 4

Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 4

Zarządzanie informacjami 5 4

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

Źródło: Badania własne.

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

Źródło: Badania własne.
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Reasumując, można powiedzieć, że wyniki oceny istotności wybranych procesów w fir-
mie rodzinnej w kontekście etapu rozwoju, w jakim w danym momencie znajduje się firma 
rodzinna są do siebie zbliżone. Najwyżej w hierarchii, bez względu na etap rozwoju firmy, 
stawiane są procesy produkcji i sprzedaży – Tabela 63. 

W dalszej części analizy rankingu hierarchii procesów porównano oceny nestorów i sukcesorów 
badanych firm rodzinnych. W Tabeli 64 przedstawiono wyniki rankingu hierarchii procesów 
według mediany, wyspecyfikowane na podstawie opinii nestora.

Analizując medianę wskazań ważności każdego procesu zauważono, że na pierwszym miejscu 
w hierarchii jest proces produkcji i sprzedaży. Dla procesu produkcji wartość mediany rów-
na 1 oznacza, że 50% nestorów uznaje ten proces za najważniejszy. W przypadku sprzedaży 
mediana równa 2 oznacza, że 50% nestorów uznaje ten proces za najważniejszy i „trochę 
mniej ważny”. Interpretując jeden z najsłabszych wyników, wynik dla procesu zarządzania 
zasobami ludzkimi wskazano (mediana równa 5), że 50% nestorów ocenia ten proces jako co 
najmniej mało ważny. Graficzna prezentacja analizy została przedstawiona na Rysunku 32.

Proces

Etap rozwoju firmy rodzinnej

Narodziny Młodość Dojrzałość Schyłek 

Me Ranking Me Ranking Me Ranking Me Ranking 

Produkcja 2 1 1 1 2 1 1 1

Sprzedaż 2 1 2 2 2 1 2 2

Zarządzanie 4 2 5 4 3 2 5 4

Marketing 4 2 5 4 5 4 5 4

Badania i rozwój 5 3 4 3 4 3 4 3

Finanse 

i księgowość
5 3 5 4 5 4 5 4

Zarządzanie 

zasobami ludz-

kimi

5 3 6 5 5 4 5 4

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

Źródło: Badania własne.

Wyszczególnienie Mediana Ranking Mediana

Produkcja 1 1

Sprzedaż 2 2

Badania i rozwój 4 3

Zarządzanie informacjami 4 3

Marketing 5 4

Finanse i księgowość 5 4

Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 4

Tabela 55. Ranking hierarchii procesów w firmie rodzinnej – nestor

Źródło: Badania własne.
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Rysunek 24. Ranking hierarchii procesów w firmie rodzinnej – nestor (ranking Me)

Źródło: Badania własne.

Analizując hierarchię ustaloną przez sukcesora przyjęto identyczne założenia. Wyniki ran-
kingu dla mediany przedstawia Tabela 65.

Wyniki rankingu wskazują, że sukcesorzy najwyżej oceniają produkcję i sprzedaż (mediana 
równa 2), najniżej natomiast zarządzanie zasobami ludzkimi (mediana równa 6). Dla ostat-
niego przypadku oznacza to, że 50% sukcesorów ocenia ten proces jako mało ważny lub 
bardzo mało ważny w firmie rodzinnej. Graficzna prezentacja analizy została przedstawio-
na na Rysunku 33.

Wyszczególnienie Mediana Ranking Mediana

Produkcja 2 1

Sprzedaż 2 1

Badania i rozwój 4 2

Zarządzanie informacjami 4 2

Marketing 5 3

Finanse i księgowość 5 3

Zarządzanie zasobami ludzkimi 6 4

Tabela 56. Ranking hierarchii procesów w firmie rodzinnej – sukcesor

Źródło: Badania własne.

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

Źródło: Badania własne.
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Na Rysunku 34 przedstawiono porównawczo oceny rankingowe nadane przez nestorów 
i sukcesorów.

Analizując dane przedstawione na Rysunku 44 zaobserwowano, iż sukcesor zazwyczaj wyżej 
ocenia dany proces w rankingu w porównaniu z oceną nestora. Brak różnic wykazano tylko 
w przypadku procesu produkcji oraz w przypadku procesu zarządzania zasobami ludzkimi.

Kolejna badana kwestia związana z zarządzaniem firmą rodzinną dotyczyła celów strate-
gicznych tych podmiotów. Badanych poproszono o wskazanie ich zdaniem najważniejszego 
celu strategicznego firmy rodzinnej. Wskazania mogli dokonać na podstawie listy jedenastu 
celów określonych przez badacza lub określić cel samodzielnie. Uzyskane rezultaty zostały 
przedstawione na Rysunku 35. 

Uzyskane wyniki wskazują trzy główne cele firm rodzinnych, są nimi długofalowość dzia-
łania (pogląd taki panuje w 31,1% badanych firm), maksymalizacja zysków (22,3%) oraz 
wzrost udziału w rynku (15 %). W opinii badanych cele te wydają się zdecydowanie waż-
niejsze od takich celów, jak wartość firmy rodzinnej (2%), jej reputacja (2%) czy utrzymanie 
firmy w rękach rodziny (4%). Z kolei celem, który najrzadziej wskazywany był w badanych 
przedsiębiorstwach jako najważniejszy cel firmy rodzinnej, było dobro pracowników nie 
będących członkami rodziny nestora firmy. Na pierwszym miejscu cel ten postawiono w 4 
na 300 badanych firm rodzinnych.

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

Źródło: Badania własne.
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Rysunek 27. Cele strategiczne firmy rodzinnej – próba ogółem (N=300, w %)

Źródło: Badania własne.

Analiza danych dotyczących celów strategicznych firmy rodzinnej rozpatrywanych ze 
względu na etap rozwoju badanych przedsiębiorstw, pozwala stwierdzić, że bez względu 
na etap rozwoju badanego podmiotu celami najważniejszymi są długofalowość funkcjo-
nowania i maksymalizacja zysków – Tabela 66.

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

Wyszczególnienie
Próba ogółem

(N=300)

Firmy według etapów rozwoju

narodziny

(n=75)

młodość

(n=75)

dojrzałość 

(n=75)

schyłek

(n=75)

Długofalowość 

funkcjonowania
31,1 41,3 25,3 33,3 24,0

Maksymalizacja zysków 22,3 16,0 28,0 17,3 28,0

Wzrost udziału w rynku 15,0 5,3 10,7 17,3 26,7

Wzrost jakości obsługi 

klienta
7,3 9,3 10,7 4,0 5,3

Przewodnictwo na rynku 

(pozycja lidera)
6,0 6,7 5,3 9,3 2,7

Wytwarzanie społecznie 

użytecznych dóbr i usług
5,3 6,7 5,3 2,7 6,7
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Długofalowość funkcjonowania wskazywana jest jako najważniejszy cel firmy rodzinnej 
zwłaszcza w przedsiębiorstwach będących na etapie narodzin (41,3%), maksymalizacja 
zysków z kolei w firmach rodzinnych znajdujących się na etapie młodości lub schyłku (po 
28%). Te ostatnie, zdecydowanie częściej niż pozostałe badane podmioty, za najważniejszy 
cel firmy rodzinnej wskazywały wzrost udziału w rynku (26,7%).    

Różnice w opiniach nestorów i sukcesorów co do tego, który z celów jest najważniejszym 
celem strategicznym firmy rodzinnej, przedstawiono w Tabeli 67. 

Z przedstawionych danych wynika, że oceny nestorów i sukcesorów w analizowanej kwestii 
są dość zbieżne. Największą różnicę, wynoszącą 6,4 pkt. procentowego, zaobserwowano dla 
celu „maksymalizacja zysków”. Dla sukcesorów jest on ważniejszy, niż dla obecnych nestorów 
badanych firm rodzinnych. Generalnie, cel „maksymalizacja zysków” był najczęściej wska-
zywany przez sukcesorów jako najważniejszy cel strategiczny firmy rodzinnej – Tabela 67.

Źródło: Badania własne.

Utrzymanie firmy 

w rękach rodziny 
4,0 6,7 4,0 1,3 4,0

Odpowiedzialność 

społeczna firmy rodzinnej
3,7 5,3 5,3 2,7 1,3

Reputacja rodziny 

nestora firmy
2,0 1,3 1,3 5,3 -

Wartość firmy rodzinnej 2,0 - 2,7 4,0 1,3

Dobro pracowników nie 

będących członkami 

rodziny nestora firmy

1,3 1,3 1,3 2,7 -

Źródło: Badania własne.

Wyszczególnienie Nestor Sukcesor

Długofalowość funkcjonowania 31,1 27,0

Maksymalizacja zysków 22,3 28,7

Wzrost udziału w rynku 15,0 17,7

Wzrost jakości obsługi klienta 7,3 8,3

Przewodnictwo na rynku (pozycja lidera) 6,0 2,7

Wytwarzanie społecznie użytecznych dóbr i usług 5,3 2,7

Utrzymanie firmy w rękach rodziny 4,0 4,7

Odpowiedzialność społeczna firmy rodzinnej 3,7 1,3

Reputacja rodziny nestora firmy 2,0 2,7

Wartość firmy rodzinnej 2,0 2,3

Dobro pracowników nie będących członkami rodziny nestora firmy 1,3 1,7

Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego rodzinie - 0,3

Tabela 58. Najważniejszy cel strategiczny firmy rodzinnej w opinii nestorów i sukcesorów (N=600, w %)
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Testując różnice w odpowiedziach pomiędzy nestorami a sukcesorami (na poziomie istot-
ności p ≤ 0,05) różnicę istotną wskazano tylko w opiniach dla celu strategicznego, jakim jest 
przewodnictwo na rynku. W pozostałych przypadkach, ze statystycznego punktu widzenia, 
nestor i sukcesor opiniowali podobnie co do ważności celów strategicznych firmy rodzinnej.  

W dalszej części badania, respondentów poproszono o określenie stylu zarządzania, jaki 
dominuje w ich firmach rodzinnych. Badani wskazywali na jeden z czterech stylów zarządza-
nia przedsiębiorstwem:

1. Autokratyczny (dyrektywny): świat dzieli się na tych, którzy obowiązani są decyzje 
wykonywać – pracownicy, oraz na tych, którzy mają je wydawać – przełożeni.

2. Bierny (delegacyjny): przełożeni nie interesują  się biegiem spraw w firmie, nie podejmują 
decyzji, chyba, że są do tego zmuszeni – pracownicy zdani są sami na siebie.

3. Demokratyczny (integratywny): przełożeni przed podęciem decyzji zasięgają opinii 
podwładnych).

4. Partycypacyjny (oparty na zaangażowaniu pracowników): przełożeni zachęcają 
i wspomagają, pracownicy współuczestniczą w podejmowaniu decyzji, ustalają cele 
i wykonują zadania.

Otrzymane wyniki dla próby ogółem zaprezentowano na Rysunku 36.

W badanych firmach rodzinnych dominują dwa style zarządzania – demokratyczny wska-
zywany przez blisko 40% przedsiębiorstwo i autokratyczny – deklarowany przez 34,%. Co 
interesujące, w blisko 10% badanych podmiotów przyznano, że dominującym stylem zarzą-
dzania jest styl bierny, przerzucający z kierownictwa odpowiedzialność za losy firmy na 
zatrudnionych w niej pracowników.

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

Źródło: Badania własne.

www.sulislaw.pl28



Analizując opisywany problem ze względu na przyjęty przekrój badawczy, zauważyć można, 
że styl demokratyczny najczęściej spotykany jest w firmach będących w etapie narodzin (44% 
firm tego rodzaju), najrzadziej zaś w etapie młodości (33,3%). Firmy będące na tym etapie 
rozwoju najczęściej wskazywały bowiem za dominujący styl autokratyczny (38,7%). Z kolei 
na styl partycypacyjny, częściej niż inne badane firmy rodzinne, decydowały się przedsię-
biorstwa będące w etapie dojrzałości. Ze stylem biernym natomiast najczęściej spotkać 
było się można w firmach będących w etapie młodości lub w etapie schyłku – Tabela 68. 

W wypowiedziach nestorów i sukcesorów na temat dominującego stylu zarządzania firmą 
rodzinną widać dużą zgodność. Stosunkowo największą różnicę zdań zaobserwowano w przy-
padku deklarowania stylu biernego. Na taki styl zarządzania w swoich firmach wskazało 9,7% 
nestorów i 7,3% sukcesorów – Rysunek 37. Z punktu widzenia analizy statystycznej różnice w opi-
niach co do tej kwestii pomiędzy nestorem a sukcesorem są nieistotne (na poziomie istotności 
p ≤ 0,05). Można zatem twierdzić, iż obie grupy badanych opiniowały w zbliżony sposób.

Tabela 59. Dominujący styl zarządzania firmy rodzinnej – deklaracje badanych przedsiębiorstw według etapów ich rozwo-

ju (w %)

Wyszczególnienie
Próba ogółem

(N=300)

Firmy według etapów rozwoju

narodziny

(n=75)

młodość

(n=75)

dojrzałość 

(n=75)

schyłek

(n=75)

Demokratyczny 39,3 44,0 33,3 41,3 38,7

Autokratyczny 34,0 32,0 38,7 28,0 37,3

Partycypacyjny 17,0 20,0 12,0 25,3 10,7

Bierny 9,7 4,0 16,0 5,3 13,3

Źródło: Badania własne.

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

Źródło: Badania własne.
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Kolejny problem podjęty w badaniu dotyczył filozofii zarzadzania marketingowego bada-
nych firm rodzinnych. W literaturze przedmiotu zarządzanie marketingowe opisywane jest 
jako wykonywanie zadań zmierzających do uzyskania pożądanej wymiany z docelowymi 
rynkami . Jaka zatem filozofia powinna kierować tymi wysiłkami? Jakie znaczenie należy 
przypisać interesom samej firmy rodzinnej, a jakie interesom różnych grup interesariuszy? 
Bardzo często występuje tu konflikt interesów. Filozofia zarzadzania marketingowego dane-
go przedsiębiorstwa zawsze wpływa na sposób jego podejścia do nabywców95. W organi-
zacjach spotkać można najczęściej jedną z czterech  różnych orientacji, 

w ramach których przedsiębiorstwo może prowadzić swoje działania marketingowe: pro-
dukcyjną, produktową, sprzedażową i marketingową:

1. Orientacja produkcyjna – pogląd, że klienci kupią wszystko, co jest tanie i szeroko dostęp-
ne, w związku z tym działania przedsiębiorstwa skupiają się na wytwarzaniu produktów 
po jak najniższych kosztach oraz szerokiej dystrybucji.   

2. Orientacja produktowa  – pogląd, że klienci kupią te produkty, które są innowacyjne 
i posiadają dobrą jakość, w związku z tym działania przedsiębiorstwa skupiają się na cią-
głym podnoszeniu jakości oraz wprowadzaniu różnorodnych innowacji w produktach.

3. Orientacja sprzedażowa – pogląd, według którego  konsumenci nie będą kupować 
wystarczającej liczby produktów, jeśli firma nie będzie prowadzić agresywnych działań 
promocyjnych w celu ciągłego zwiększania sprzedaży. 

4. Orientacja marketingowa96  – pogląd przyjmujący, że firma osiągnie swoje cele jeśli skupi 
swoją uwagę na potrzebach nabywców i będzie się nimi kierować. Produkty przedsię-
biorstwa mają najlepiej na rynku zaspokajać wymagania konsumentów przy jednocze-
snym osiąganiu celów rynkowych organizacji. 

Uzyskane wyniki badań w tym obszarze dla próby ogółem zestawiono na Rysunku 38.

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

Źródło: Badania własne.

95  Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002, s. 49. 
96 P  Rozwinięciem orientacji marketingowej,  jest tzw. orientacja społeczna w marketingu, według której organizacja powinna określić potrzeby, pragnienie i 
interesy rynku docelowego, a następnie dostarczać pożądanego zadowolenia w taki sposób, aby utrzymać lub polepszyć dobrobyt konsumenta i całego społeczeńst-
wa – zob. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002, s. 53. 
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W badanych przedsiębiorstwach rodzinnych dominują dwie filozofie prowadzenia działań 
marketingowych: orientacja marketingowa (deklarowana przez 42% badanych firm rodzin-
nych) i orientacja produktowa (przez 35%) – Rysunek 38. Można z tego wyciągnąć wniosek, 
że obecnie zarządzający badanymi firmami rodzinnymi skupiają przede wszystkim swoją 
uwagę na potrzebach nabywców, starając się je jak najlepiej zaspokajać za pomocą róż-
norodnych, innowacyjnych produktów dobrej jakości. Analizując opisywany problem pod 
kątem etapu rozwoju badanych firm rodzinnych, zauważyć można, że orientacja marketin-
gowa preferowana jest w blisko połowie badanych firm znajdujących się w etapie narodzin 
i w etapie dojrzałości (w obu przypadkach – 48% wskazań). Ponadto, firmy rodzinne będące 
w etapie narodzin, częściej niż pozostałe, przyjmują orientację produkcyjną (20%). Orientację 
produktową najczęściej wybierają z kolei młode firmy rodzinne (45,3%). Natomiast orien-
tację sprzedażową – firmy rodzinne znajdujące się w etapie schyłku (10,7%) – Tabela 69.

Podobnie jak we wcześniejszych tego typu analizach, tak i w przypadku wypowiedzi nesto-
rów i sukcesorów na temat dominującej filozofii zarzadzania marketingowego w badanych 
firmach rodzinnych widać dużą zgodność. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na prze-
sunięcie widoczne na osi: orientacja produkcyjna – orientacja produktowa. Obecni nesto-
rzy badanych firm rodzinnych, częściej wybierają orientację produktową, ich następcy –  
produkcyjną  – Rysunek 39. 

Tabela 60. Dominująca filozofia zarządzania marketingowego w firmach rodzinnych – deklaracje badanych przedsiębi-

orstw według etapów ich rozwoju (w %)

Wyszczególnienie
Próba ogółem

(N=300)

Firmy według etapów rozwoju

narodziny

(n=75)

młodość

(n=75)

dojrzałość 

(n=75)

schyłek

(n=75)

Marketingowa 42,0 48,0 33,3 48,0 38,7

Produktowa 35,0 25,3 45,3 34,7 34,7

Produkcyjna 14,3 20,0 12,0 9,3 16,0

Sprzedażowa 8,7 6,7 9,3 8,0 10,7

Źródło: Badania własne.

Rysunek 31. Dominująca filozofia zarządzania marketingowego w firmach rodzinnych w opinii nestorów i sukcesorów 

(N=600, w %)

Źródło: Badania własne.
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Stosunkowo największą różnicę zdań zaobserwowano w przypadku deklarowania orien-
tacji produktowej. Taką filozofię zarządzania marketingowego w swoich firmach wskazało 
35% nestorów i 30,3% sukcesorów – Rysunek 39. Z punktu widzenia analizy statystycznej 
przeprowadzonej na poziomie istotności p ≤ 0,05 – różnice w opiniach co do opisywanej 
kwestii pomiędzy nestorem a sukcesorem są nieistotne. Można zatem twierdzić, iż obie 
grupy respondentów opiniowały w zbliżony sposób. 

W dalszej części badania respondentów poproszono o wskazanie procedur, na podstawie 
których działa ich firma rodzinna. Badani mogli wybrać spośród siedmiu zaproponowa-
nych przez badacza lub wskazać własne. W wyniku przeprowadzonego pilotażu narzędzia 
badawczego utworzona została dodatkowa kategoria: „nie działa w oparciu o dokumen-
ty”. Nowo wprowadzona odpowiedź pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, czy badane fir-
my rodzinne działają według jakichkolwiek sformalizowanych procedur. Jak to widać na 
Rysunku 40, swoją działalność prowadzi w oparciu o sformalizowane procedury ponad 70% 
badanych firm rodzinnych. 

Przyglądając się omawianej kwestii z uwzględnieniem przyjętego przekroju badaw-
czego, można zauważyć, że najwięcej przedsiębiorstw rodzinnych, posiadających 
wykształcone, sformalizowane procedury działania, jest wśród firm znajdujących 
się w etapie dojrzałości (78,7%), najmniej zaś – w etapie młodości (64%) – Tabela 70.

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

Źródło: Badania własne.

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

Wyszczególnienie
Próba ogółem

(N=300)

Firmy według etapów rozwoju

narodziny

(n=75)

młodość

(n=75)

dojrzałość 

(n=75)

schyłek

(n=75)

Istnieją określone

procedury działania
70,7 66,7 64,0 78,7 73,3

Nie istnieją procedury 

działania 
29,3 33,3 36,0 21,3 26,7

Źródło: Badania własne.
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Analizując następnie, w oparciu o jakie konkretnie procedury działają badane firmy rodzin-
ne zauważono, że zdecydowanie najwięcej z nich działa w oparciu o plan sprzedaży (47,6 
% badanych przedsiębiorstw działający w oparciu o procedury działania) – Rysunek 41. 
Wydaje się to być zrozumiałe w kontekście wcześniejszej analizy hierarchii procesów, gdzie 
sprzedaż była obok produkcji wskazywana jako proces najważniejszy w przedsiębiorstwie.

Opisując badany problem według przyjętego przekroju badawczego można zauważyć, że plan 
sprzedaży wykorzystywany jest najczęściej w firmach schyłkowych (kieruje się nim 60% tego 
rodzaju firm, spośród stosujących procedury działania w tym etapie). Natomiast biznes plan 
najczęściej wykorzystywany jest przez firmy znajdujące się na etapie narodzin (38%). Zdefi-
niowaną strategię najczęściej posiadają młode firmy rodzinne (29,2%), one też, częściej niż 
inne, działają w oparciu o regulaminy organizacyjne (16,7%). Natomiast w oparciu o strategie 
marketingowe częściej, niż inne działają firmy będące w etapie dojrzałości (28,8%) – Tabela 71.

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

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

Źródło: Badania własne.

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

rozwoju (w %)

Wyszczególnienie
Próba ogółem

(N=212)

Firmy według etapów rozwoju

narodziny

(n=50)

młodość

(n=48)

dojrzałość 

(n=59)

schyłek

(n=55)

Plan sprzedaży 47,6 34,0 39,6 54,2 60,0

Biznes plan 26,4 38,0 33,3 17,0 20,0

Zdefiniowana 

strategia firmy
24,6 22,0 29,2 18,6 29,1
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Uwaga: Odpowiedzi nie sumują się do 100%, respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.  

Źródło: Badania własne.

Strategia marketingowa 18,4 20,0 8,3 28,8 14,5

Regulamin organizacyjny 9,0 6,0 16,7 5,1 9,1

Definiowanie procesów 5,7 6,0 2,1 6,8 7,3

Identyfikowanie zmian 4,2 6,0 - - 7,3

Inne dokumenty 0,9 - 2,1 1,7 -

Osoby reprezentujące firmy rodzinne poproszone zostały w trakcie badania o określe-
nie rodzaju struktury organizacyjnej, w oparciu o którą funkcjonuje ich przedsiębiorstwo. 
Respondenci mogli wskazać jedną z siedmiu struktur wymienionych przez badacza lub 
podać inny jej rodzaj. Uzyskane wyniki zaprezentowane zostały na Rysunku 41. Łącznie 
badani wskazali sześć różnych struktur organizacyjnych. Nie było wśród nich zaproponowa-
nych przez badacza struktur geograficznej i holdingowej, pojawiła się natomiast w sześciu 
przedsiębiorstwach struktura „mieszana”. W badanej próbie zdecydowanie przeważają firmy 
rodzinne przyjmujące liniową strukturę organizacyjną, charakterystyczną przede wszyst-
kim dla małych przedsiębiorstw, w których zarządzający – nestor jest w stanie objąć całość 
procesów i zdarzeń zachodzących w organizacji. Stanowią one blisko 2/3 ogółu badanych 
podmiotów. Drugą, najczęściej wskazywaną strukturą organizacyjną, jest struktura szta-
bowo-liniowa, wykorzystująca wysokie kwalifikacje osób pracujących w komórkach szta-
bowych. Działa na jej podstawie blisko co szóste badane przedsiębiorstwo – Rysunek 42.

Rozpatrując kwestię struktur organizacyjnych w badanych firmach rodzinnych ze wzglę-
du na ich etap rozwoju, można stwierdzić, że struktura liniowa częściej wykorzystywana 
jest w firmach będących w etapie narodzin i młodości niż dojrzałości i schyłku. Sytuację 
odwrotną można zaobserwować w przypadku struktury sztabowo-liniowej (Tabela 72).

Rysunek 34. Rodzaje struktur organizacyjnych w firmach rodzinnych – 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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Skoro najczęściej wykorzystywaną strukturą organizacyjną w badanych firmach rodzin-
nych jest prosta struktura liniowa należało się spodziewać, że liczba szczebli zarządzania 
będzie niska, co najwyżej dwupoziomowa. Wyniki badań tego obszaru zarządzania firmą 
rodzinną przedstawiono na Rysunku 43.

Zgodnie z przypuszczeniami, w badanej próbie zdecydowanie dominują przedsiębiorstwa 
posiadające co najwyżej dwa szczeble zarządzania (85%) – Rysunek 43. Uzyskane wyniki 
determinowane są również, a właściwie przede wszystkim, przez wielkość przedsiębiorstw, 
które znalazły się w próbie. Zgodnie z danymi z metryczki 82,3% firm rodzinnych zatrud-
niało w momencie badania od 10 do 49 pracowników. Większą liczbę szczebli zarządza-
nia, częściej niż w innych rodzajach badanych przedsiębiorstw spotkać można wśród firm 
rodzinnych znajdujących się w etapie dojrzałości – Tabela 73.

Tabela 63. Rodzaje struktur organizacyjnych w firmach rodzinnych – deklaracje badanych przedsiębiorstw według etapów 

ich rozwoju (w %)

Wyszczególnienie
Próba ogółem

(N=300)

Firmy według etapów rozwoju

narodziny

(n=75)

młodość

(n=75)

dojrzałość 

(n=75)

schyłek

(n=75)

Struktura liniowa 63,7 70,7 72,0 58,7 53,3

Struktura 

sztabowo-liniowa 
15,7 9,3 8,0 21,3 24,0

Struktura produktowa 7,3 10,7 8,0 4,0 6,7

Struktura procesowa 6,7 4,0 2,7 9,3 10,7

Struktura sztabowa 4,7 5,3 6,7 6,7 -

Struktura mieszana 2,0 - 2,7 - 5,3

Źródło: Badania własne.

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

Źródło: Badania własne.

www.sulislaw.pl 35



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

rozwoju (w %)

Wyszczególnienie
Próba ogółem

(N=300)

Firmy według etapów rozwoju

narodziny

(n=75)

młodość

(n=75)

dojrzałość 

(n=75)

schyłek

(n=75)

1-2 poziomy 85,0 89,3 89,3 77,3 84,0

2-4 poziomy 12,7 6,7 10,7 21,3 12,0

5 lub więcej poziomów 2,3 4,0 - 1,3 4,0

Źródło: Badania własne.

Prawidłowe zarządzanie firmą rodzinną nie może odbywać się z pominięciem kontroli. Dla-
tego też, w dalszej części badania, respondentów poproszono o wskazanie dominujących 
typów kontroli oraz obszarów działalności poddawanych kontroli w ich firmach rodzinnych. 
W przypadku typów kontroli respondenci mogli wskazać jeden z czterech określonych przez 
badacza lub podać własny. Uzyskane wyniki przedstawiono na Rysunku 44.

W badanych firmach rodzinnych dominuje wewnętrzny typ kontroli, a kontrole przeprowa-
dzane są przez samego nestora lub istniejący organ nadzorczy. Taki stan rzeczy ma miejsce 
w blisko 80% badanych podmiotów. Zdarza się, że w badanych firmach rodzinnych kontrole 
przeprowadzają kierownicy wszystkich szczebli zarządzania. Takich przedsiębiorstw znala-
zło się w próbie blisko 16%. Pozostałe dwa wskazane przez badacza typy kontroli dominują 
w niewielkiej liczbie badanych przedsiębiorstw rodzinnych (łącznie w 14 przedsiębiorstwach, 
co stanowi 4,6% badanej próby).

Rozpatrując kwestie dominujących typów kontroli ze względu na etap rozwoju badanych 
firm rodzinnych można zauważyć, że typ pierwszy (wewnętrzny realizowany przez nestora 
lub organ nadzorczy) częściej niż w innych firmach prowadzony jest przez przedsiębior-

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

Źródło: Badania własne.
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Jeśli chodzi natomiast o obszary działalności poddawane kontroli w badanych firmach 
rodzinnych respondenci mogli wskazać  cztery określone przez badacza i / lub podać wła-
sne. Uzyskane wyniki zaprezentowano na Rysunku 45.

stwa rodzinne będące na etapie narodzin (88% spośród wszystkich tego rodzaju badanych 
podmiotów). Z kolei typ drugi (wewnętrzny realizowany przez kierowników na wszystkich 
szczeblach zarządzania) dominuje częściej w przedsiębiorstwach w etapie dojrzałości oraz 
schyłku, niż w firmach będących w etapie młodości i narodzin – Tabela 74.

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

rozwoju (w %)

Wyszczególnienie
Próba ogółem

(N=300)

Firmy według etapów rozwoju

narodziny

(n=75)

młodość

(n=75)

dojrzałość 

(n=75)

schyłek

(n=75)

Wewnętrzny realizowany przez 

nestora lub organ nadzorczy
79,7 88,0 82,7 72,0 76,0

Wewnętrzny realizowany przez 

kierowników na wszystkich 

szczeblach zarządzania

15,7 5,3 10,7 24,0 22,7

Wewnętrzny realizowany przez 

dział kontroli wewnętrznej 

(audyt wewnętrzny)

3,3 5,3 4,0 2,7 1,3

Zewnętrzny realizowany przez 

zewnętrzną firmę audytorską 

(audyt zewnętrzny), w tym 

z obszaru finansowego

1,3 1,3 2,7 1,3 -

Źródło: Badania własne.

Rysunek 37. Obszary kontroli w firmach rodzinnych – 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 badanych firmach rodzinnych kontroli poddawany jest najczęściej obszar finansowo-eko-
nomiczny. Deklaracje taką usłyszano w blisko 60% badanych przedsiębiorstw. Dwa kolej-
ne obszary kontroli to obszar pracowniczy, obejmujący m.in. wydajność i produktywność 
(45%) oraz obszar rzeczowy, skupiający się przede wszystkim na jakości dóbr i usług (42,3%)

Analizując problem obszarów kontroli w badanych firmach rodzinnych ze wzglę-
du na etap ich rozwoju można zauważyć, że obszar finansowo-ekonomiczny 
kontrolowany jest najczęściej w firmach rodzinnych znajdujących się w etapie schyłku 
(deklaruje tak blisko 70% podmiotów tej kategorii). Podmioty te również częściej, niż inne 
kontrolują jakość swoich wyrobów i usług, choć tu różnice nie są już tak wyraźne, jak 
w przypadku kontroli finansowo-ekonomicznej. Z kolei obszar pracowniczy częściej, niż 
w innych firmach rodzinnych kontrolowany jest w przedsiębiorstwach będących w etapie 
dojrzałości (52%). Obszar informacji natomiast – w firmach na etapie młodości i narodzin 
(odpowiednio 21,3% i 18,7%) – Tabela 75.

Ostatnią kwestią poddaną badaniu, związaną bezpośrednio z zarzadzaniem firmą rodzinną, 
był problem koncepcji wykorzystywanych do strukturalizowania działalności firmy rodzin-
nej. Badani przedstawiciele firm rodzinnych mogli wskazać na sześć koncepcji zapropo-
nowanych przez badacza i/lub podać własne rozwiązania. Podobnie, jak we wcześniej 
analizowanych kwestiach, część badanych firm rodzinnych nie wykorzystywała tego typu 
rozwiązań – Rysunek 46.

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

Wyszczególnienie

Próba 

ogółem

(N=300)

Firmy według etapów rozwoju

narodziny

(n=75)

młodość

(n=75)

dojrzałość 

(n=75)

schyłek

(n=75)

Obszar 

finansowo-ekonomiczny 
58,0 52,0 50,7 60,0 69,3

Obszar pracowniczy (wydajność, 

produktywność, inne)
45,0 40,0 46,7 52,0 41,3

Obszar rzeczowy w tym jakość 

dóbr i usług
42,3 37,3 40,0 45,3 46,7

Obszar informacji 17,0 18,7 21,3 16,0 12,0

Inny – ogólny 0,7 - 1,3 - 1,3

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

Źródło: Badania własne.
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Przyglądając się omawianemu problemowi pod kątem przyjętego przekroju badawczego, 
można zauważyć, że najwięcej przedsiębiorstw rodzinnych nie stosujących żadnych kon-
cepcji, służących strukturalizowaniu działalności firmy rodzinnej, znajduje się wśród firm 
będących w etapie młodości (22,7%), najmniej zaś – w etapie dojrzałości (9,3%) – Tabela 76.

Rozpatrując liczbę wskazań poszczególnych koncepcji, wykorzystywanych przez badanych 
do strukturalizowania działalności swoich firm rodzinnych można zauważyć, że do najczę-
ściej stosowanych zaliczyć należy systemy zapewnienia jakości takie, jak ISO, HACCAP, TQM, 
czy systemy branżowe (wskazało na nie blisko 38% spośród stosujących koncepcje), proce-
dury holistyczne funkcjonowania firmy rodzinnej (ponad 28%) oraz procedury (instrukcje) 
techniczno–technologiczne (ponad 22%) – Rysunek 47.

Rysunek 38. Koncepcje służące strukturalizowaniu działalności firmy rodzinnej – deklaracje badanych przedsiębiorstw  

(N=300, w %)

Źródło: Badania własne.

Tabela 67. Koncepcje służące strukturalizowaniu działalności firmy rodzinnej – deklaracje badanych przedsiębiorstw 

według etapów ich rozwoju (w %)

Wyszczególnienie
Próba ogółem

(N=300)

Firmy według etapów rozwoju

narodziny

(n=75)

młodość

(n=75)

dojrzałość 

(n=75)

schyłek

(n=75)

Są stosowane koncepcje 

służące strukturalizowa-

niu działalności firmy 

rodzinnej 

82,3 78,7 77,3 90,7 82,7

Nie są stosowane kon-

cepcje służące struktural-

izowaniu działalności 

firmy rodzinnej

17,7 21,3 22,7 9,3 17,3

Źródło: Badania własne.
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Rysunek 39. Rodzaje koncepcji wykorzystywanych do strukturalizowania działalności w firmach rodzinnych – próba 

ogółem (N=247, w %)

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

Źródło: Badania własne.

Analizując głębiej opisywany problem, z uwzględnieniem etapów rozwoju badanych firm 
rodzinnych, można powiedzieć, że najkrócej działające na rynku firmy, będące w etapie naro-
dzin, częściej, niż inne badane przedsiębiorstwa rodzinne wykorzystują procedury holistyczne 
(deklarowało tak 36,1% tego rodzaju podmiotów) i procedury oparte o wskaźniki ekonomiczno-
-finansowe (17,5%). Dojrzałe firmy rodzinne częściej od pozostałych działają w oparciu o róż-
nego rodzaju systemy zapewnienia jakości (42,6%) oraz instrukcje techniczno-technologiczne 
i know-how (29,4%). Natomiast firmy znajdujące się w etapie spadku częściej, niż inne wyko-
rzystują systemy informatyczne (30,6%) i ścieżki karier dla pracowników (22,6%) – Tabela 77.

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

Wyszczególnienie
Próba ogółem

(N=247)

Firmy według etapów rozwoju

narodziny

(n=57)

młodość

(n=58)

dojrzałość 

(n=68)

schyłek

(n=62)

Systemy zapewnienia jakości 

(ISO, HACCAP, TQM, 

inne np. branżowe)

37,7 31,6 36,2 42,6 40,3

Procedury holistyczne 

(całościowe) funkcjonowania 

firmy rodzinnej

28,3 36,1 34,5 25,0 20,9

Procedury (instrukcje) 

techniczno – technologiczne, 

know –how

22,3 22,8 19,0 29,4 17,7

Systemy informatyczne np. SAP 17,4 7,0 12,1 19,1 30,6

Procedury (ścieżki) karier 

dla pracowników
16,6 12,3 15,5 16,2 22,6
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Reasumując, zaprezentowane w tej części pracy wyniki badań bezpośrednich i ich anali-
zy posłużyć mogą za podstawę do opracowania strukturalnych modeli zarządzania firmą 
rodzinną funkcjonującą na polskim rynku. 

5.3 Elementy strukturalne modelu zarządzania firmą rodzinną z uwzględnieniem eta-
pu rozwoju

Wyniki badań nad zachowaniami podmiotów gospodarczych mogą być przedstawiane 
w formie modeli. Modele te mają najczęściej formę schematów blokowych. W każdym 
modelu przyjęte są liczne założenia wyjściowe i ograniczenia brzegowe. Ograniczenia te 
wynikają z jednej strony z faktu, że niektóre zachowania podmiotów gospodarczych nie 
są jeszcze w pełni zidentyfikowane, z drugiej z tego, że podmioty te stanowią zbiorowości 
silnie zróżnicowane (np. przez dominujący rodzaj działalności lub etap rozwoju w którym 
się znajdują). Stwarza to konieczność agregacji zachowań oraz dokonywania pewnych 
uogólnień i uproszczeń97.

Złożony charakter funkcjonowania firm rodzinnych na rynku sprawia, że podejmowane są 
próby konstruowania modeli, które ujmowałyby w sposób kompleksowy wszystkie aspekty 
podejmowanych decyzji i działań przez zarządzających firmami rodzinnymi. Przedstawie-
nie tak rozbudowanego modelu pozostaje poza zakresem przygotowanej pracy, niemniej 
jednak przedstawiona w tym punkcie synteza uzyskanych wyników badań pierwotnych 
pozwala na wskazanie elementów – składowych takiego modelu. 

Istnieje wiele rodzajów modeli, które można klasyfikować według różnych kryteriów. Do 
kompleksowego przedstawienia zarządzania firmą rodzinną wykorzystane zostać mogą 
modele strukturalne (całościowe i cząstkowe), stochastyczne oraz symulacyjne. Najpeł-
niejszy obraz przewidywanych relacji pomiędzy cechami podmiotów i ich zachowaniami 
a elementami otoczenia uzyskuje się budując modele strukturalne.         

Budowa modelu zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym uwzględnić powinna nastę-
pujące grupy elementów (bloki sprzężeń): 

• funkcje zarządzania, 

• techniki zarządzania,

• style kierowania.

Zidentyfikowane w trakcie badań bezpośrednich i opisane elementy tworzyć mogą teo-
retyczne ramy konstrukcji modeli zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym (Tabela 78).

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

Źródło: Badania własne.

Procedury oparte o wskaźniki 

ekonomiczno – finansowe 

np. EVA (ekonomiczna wartość 

dodana, wartość firmy i inne)

9,3 17,5 3,4 11,8 4,8

97 Z. Kędzior, K. Karcz, Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 2000-2010), CBiE AE w Katowicach, Katowice 1998, s. 184.  
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Tabela 69. Obszary kontroli w firmach rodzinnych – deklaracje badanych przedsiębiorstw według etapów ich rozwoju (w %)

Elementy modelu
Etap rozwoju firmy rodzinnej

Narodziny Młodość Dojrzałość Schyłek

1 2 3 4 5

Główne zasady 

funkcjonowan 

a firmy rodzinnej*

Z1 54,7 

Z2 49,3 

Z12 48,0

Z1 49,3 

Z2 49,3 

Z10 44,0

Z1 57,3 

Z4 53,3 

Z5 53,3

Z4 36,0 

Z5 36,0 

Z10 34,7

Najważniejsze 

wartości firmy 

rodzinnej

Doświadczenie 68,0 

Odpowiedzialność 52,0 

Dobra atmosfera 43,3 

Rzetelność 44,0 

Stabilizacja 34,7

Doświadczenie 61,3 

Odpowiedzialność 52,0 

Dobra atmosfera 49,3 

Dobre relacje 37,3 

Rzetelność 36,0

Doświadczenie 57,3 

Rzetelność 46,7 

Dobra atmosfera 45,5 

Odpowiedzialność 44,0 

Dobre relacje 37,3

Doświadczenie 62,7 

Odpowiedzialność 

42,7 

Dobre relacje 42,7 

Zysk 36,0 

Rzetelność 33,3

Główne atrybuty 

firmy rodzinnej

• Szybkość decyzy-

jna 44,0

• Rozważna poli-

tyka finansowa 

28,0

• Wartości i cele 

26,7

• Etos pracy 26,7

• Model biznesowy 

26,7

• Szybkość decyzyj-

na 56,0

• Rozważna polityka 

finansowa 26,7

• Władza w jednym 

ręku 32,0

• Niskie koszty opera-

cyjne 26,7

• Płaska struktura 

organizacyjna 25,3

• Szybkość decyzyj-

na 40,0

• Identyfikacja firmy 

32,0

• Rozważna polityka 

finansowa 30,7

• Wartości i cele 30,7

• Etos pracy 28,0

• Szybkość 

decyzyjna 42,7

• Identyfikacja 

firmy 46,7

• Logo 30,7

• Władza w jed-

nym 

• ręku 29,3

• Niskie koszty 

• operacyjne 

28,0

Główne zasady 

funkcjonowania 

firmy rodzinnej*

Z1 54,7 

Z2 49,3 

Z12 48,0

Z1 49,3 

Z2 49,3 

Z10 44,0

Z1 57,3 

Z4 53,3 

Z5 53,3

Z4 36,0 

Z5 36,0 

Z10 34,7

Główne cele 

strategiczne firmy 

rodzinnej

• Długofalowość 

funkcjonowan-

ia 41,3

• Maksymalizacja 

zysków 16,0

• Wzrost jakości 

obsługi klien-

ta 9,3

• Maksymalizacja zys-

ków 28,0

• Długofalowość 

funkcjonowan-

ia 25,3

• Wzrost udziału w 

rynku 10,7

• Długofalowość 

funkcjonowan-

ia 33,3

• Maksymalizacja 

zysków 17,3

• Wzrost udziału w 

rynku 17,3

• Maksymalizacja 

zysków 28,0

• Wzrost udziału 

w rynku 26,7

• Długofalowość 

funkcjonowa-

nia 24,0

Koncepcja 

zarządzania firmą 

rodzinną

• Poprzez nesto-

ra 84,0

• Poprzez rodzinę 

10,7

• Poprzez nesto-

ra 82,7

• Poprzez rodzinę 14,7

• Poprzez nesto-

ra 76,0

• Poprzez rodzinę 

20,0

• Poprzez nesto-

ra 64,0

• Poprzez rodz-

inę 28,0

Współczesne kon-

cepcje zarządzania 

stosowane 

w firmie rodzinnej

• Zarządzanie zmi-

aną 45,9

• Rachunkowość 

zarządcza 26,2

• Outsourcing 18,0

• Zarządzanie zmianą 

50,9

• Rachunkowość 

zarządcza 31,6

• Outsourcing 15,8

• Zarządzanie zmi-

aną 43,9

• Rachunkowość 

zarządcza 25,8

• Outsourcing 19,7

• Zarządzanie 

zmianą 62,3

• Outsourcing 

21,3

• Koncepcje 

doskonalące 

14,8

Podstawowe pro-

cesy zarządzania**

• Produkcja 48,0

• Sprzedaż 25,3

• Zarządzanie 

informacjami 9,3

• Produkcja 56,0

• Sprzedaż 26,7

• Zarządzanie zaso-

bami ludzkimi 4,0

• Produkcja 44,0

• Sprzedaż 29,3

• B+R 9,3

• Produkcja 53,3

• Sprzedaż 21,3

• B+R 10,7
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Dominujący styl 

zarządzania

Demokratyczny 

44,0

Autokratyczny 

38,7 

Demokratyczny 

41,3

Demokratyczny 

38,7

Główne procedury 

działania

(koncepcje)

• Biznes plan 38,0

• Plan sprzedaży 

34,0

• Zdefiniowana 

strategia 22,0 

• Plan sprzedaży 39,6

• Zdefiniowana 

strategia 29,2

• Biznes plan 33,3

• Plan sprzedaży 

54,2

• Strategia marketin-

gowa 28,8

• Zdefiniowana 

strategia 18,6

• Plan sprzedaży 

60,0

• Zdefiniowana 

strategia 29,1

• Biznes plan 

20,0

Liczba szczebli 

zarządzania

1-2 poziomy 

89,3

1-2 poziomy 

89,3

1-2 poziomy 

77,3

1-2 poziomy 

84,0

Rodzaj struktury 

organizacyjnej

Liniowa 70,7 

Produktowa 10,7

Liniowa 72,0 

Produktowa 8,0

Liniowa 58,7 

Sztabowo-liniowa 21,3

Liniowa 53,3 

Sztabowo-linio-

wa 24,0

Koncepcje wyko-

rzystywane do 

strukturalizowania 

działalności firmy 

rodzinnej

• Procedury 

holistyczne 36,1

• Systemy 

zapewnienia 

jakości 31,6

• Procedury tech-

niczno-techno-

logiczne 22,8

• Systemy zapewnie-

nia jakości 36,2

• Procedury 

holistyczne 34,5

• Procedury tech-

niczno-technolog-

iczne 19,0

• Systemy zapewnie-

nia jakości 42,6

• Procedury tech-

niczno-techno-

logiczne 29,4

• Procedury 

holistyczne 25,0

• Systemy 

zapewnienia 

jakości 40,3

• Systemy infor-

matyczne 30,6

• Ścieżki karier 

dla pracown-

ików 22,6

Dominująca filozo-

fia zarządzania 

marketingowego

Marketingowa 

48,0

Produktowa 

45,3

Marketingowa 

48,0

Marketingowa 

38,7

Dominujący 

w firmie rodzinnej 

typ kontroli

Wewnętrzny real-

izowany przez nesto-

ra lub organ nad-

zorczy 88,0

Wewnętrzny realizowa-

ny przez nestora lub 

organ nadzorczy 82,7

Wewnętrzny real-

izowany przez nestora 

lub organ nadzorczy 

72,0

Wewnętrzny real-

izowany przez 

nestora lub organ 

nadzorczy 76,0

Główne obszary 

kontroli w firmie 

rodzinnej

• Finansowo-eko-

nomiczny 52,0 

• Pracowniczy 40,0 

• Rzeczowy 37,3

• Finansowo-eko-

nomiczny 50,7 

• Pracowniczy 46,7 

• Rzeczowy 40,0

• Finansowo-eko-

nomiczny 60,0 

• Pracowniczy 52,0 

• Rzeczowy 45,3

• Finan-

sowo-eko-

nomiczny 69,3 

• Pracowniczy 

41,3 

• Rzeczowy 46,7

Legenda: Z1 – Nestorzy powinni znać i respektować wartości firmy. Na wartościach powinni budować cele firmy i określać swo-

je zobowiązania. Z2 – Obowiązki nestorów względem interesariuszy powinny być transparentne i jednoznacznie określone. Z4 

– Kierowanie firma przez nestora powinno odbywać się przy respektowaniu umowy spółki oraz regulaminu organizacyjnego 

uwzględniającego przyjęte wartości, cele i zdefiniowany plan sukcesji. Z5 – podział zysku powinien uwzględniać bezpieczeńst-

wo kapitałowe firmy oraz utrzymanie płynności finansowej. Z10 – Każda firma rodzinna powinna mieć przygotowany kryzysowy 

plan sukcesji biznesu. Z12 – przy wyznaczaniu sukcesora ważniejsze są jego predyspozycje i cechy osobowe niż płeć 

i pierworództwo. 

* odsetek odpowiedzi „całkowicie się zgadzam”;  ** odsetek odpowiedzi „funkcja obecnie najważniejsza”. 

Źródło: Badania własne.

Analizując dane zestawione w Tabeli 78 można opisać zidentyfikowane elementy modelu zarzą-
dzania firmą rodzinną w każdym etapie jej rozwoju (cyklu życia).  

I tak, najmłodsze firmy rodzinne swoje główne cele strategiczne formułują jako chęć długo-
falowego działania, maksymalizowanie zysków i ciągłe podnoszenie jakości obsługi swoich 
klientów. Postawione cele wypływają z takich wartości jak doświadczenie, odpowiedzialność, 
dobra atmosfera panująca w firmie oraz rzetelność i stabilizacja.
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Podstawowe funkcje zarządzania firm rodzinnych będących na etapie narodzin to produkcja, 
sprzedaż i zarządzanie informacjami. Dominuje wśród nich demokratyczny styl zarządzania 
oparty o takie procedury działania jak biznes plan, plan sprzedaży czy strategia firmy. Liczba 
szczebli zarządzania w tego typu firmach jest niewielka (1-2 poziomy), zdecydowanie przeważa 
struktura liniowa. Wśród koncepcji wykorzystywanych do strukturalizowania działalności firmy 
najczęściej wykorzystywane są procedury holistyczne. W firmach znajdujących się obecnie 
na etapie narodzin dominuje typ kontroli wewnętrznej realizowanej przez nestora lub organ 
nadzorczy, gdy taki już istnieje. Z kolei do głównych obszarów kontroli zaliczyć należy obszar 
finansowo-ekonomiczny, pracowniczy (m.in. wydajność, produktywność) i rzeczowy (w tym 
jakość wytwarzanych towarów i/lub świadczonych usług). 

Przedsiębiorstwa rodzinne znajdujące na drugim etapie rozwoju, etapie młodości, kierują się 
głównie tymi samymi wartościami, co firmy z etapu narodzin. Również te same funkcje zarzą-
dzania są w nich najważniejsze. Inny jest jednak cel główny, a mianowicie: przede wszystkim 
maksymalizacja zysków. Firmy będące na etapie młodości spośród pozostałych firm rodzinnych 
wyróżnia dominujący styl zarządzania, który w tego typu przedsiębiorstwach jest autokratycz-
ny, oparty o takie procedury działania jak plan sprzedaży, strategia przedsiębiorstwa i biznes 
plan. Liczba szczebli zarządzania i rodzaj struktury organizacyjnej jest podobny jak w firmach 
będących na etapie narodzin. Podobnie jak dominujący w firmie typ i obszary kontroli. Młode 
firmy rodzinne wyróżnia natomiast podejście do zarzadzania marketingowego. W tego typu 
przedsiębiorstwach dominuje bowiem orientacja produktowa – tabela 51. 

Firmy dojrzałe to przede wszystkim długofalowość działania ukierunkowana na ciągły wzrost 
udziału w rynku i zwiększanie zysków. Zarządzane nie są już tak często, jak firmy z etapu naro-
dzin i młodości, przez nestora, coraz bardziej do głosu dochodzą przyszli sukcesorzy i pozostali 
członkowie rodziny. Podstawowe wartości to doświadczenie, rzetelność oraz dobra atmosfe-
ra. Podstawowe funkcje zarządzania w dojrzałych firmach rodzinnych  to oprócz produkcji 
i sprzedaży – badania i rozwój, a wśród głównych procedur działania, po planach sprzedaży 
na drugim miejscu pojawia się strategia marketingowa. W tego typu podmiotach dominuje, 
jak w firmach z etapu narodzin i młodości liniowa struktura organizacyjna, choć coraz bardziej 
widoczna zaczyna być struktura liniowo-sztabowa. Oprócz systemów zapewnienia jakości do 
strukturalizowania działalności dojrzałej firmy rodzinnej wykorzystywane są procedury tech-
niczno-technologiczne i know-how (Tabela 78). 

Przedsiębiorstwa rodzinne znajdujące się w etapie schyłku nastawione są przede wszystkim 
na maksymalizację zysku. Dążą do tego przede wszystkim dzięki przyjętym planom sprzedaży 
i zdefiniowanym strategiom działania. Podstawowe funkcje zarządzania w firmie to produkcja, 
sprzedaż i B+R. Zarządzanie firmą odbywa się wciąż najczęściej przez nestora, ale jak w żadnym 
z dotychczas omawianym typie firmy rodzinnej, do głosu dochodzą członkowie jego rodziny. 
Wartości wyznawane w firmach rodzinnych znajdujących się w etapie dojrzałości to przede 
wszystkim doświadczenie, dobre relacje, odpowiedzialność, zysk i rzetelność. Z koncepcji wyko-
rzystywanych do strukturalizowania działalności przedsiębiorstwa, oprócz systemów zapew-
nienia jakości, stosowane są ponadto systemy informatyczne oraz ścieżki kariery dla pracow-
ników firmy. Dominuje, jak w pozostałych typach firm rodzinnych, typ kontroli wewnętrznej 
realizowanej przez nestora lub istniejący organ nadzorczy. Podobnie jak w pozostałych typach 
przedsiębiorstw rodzinnych, kontroli poddawane są przede wszystkim obszar finansowo-księ-
gowy, pracowniczy oraz rzeczowy.
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Podsumowanie

Połączenie środowiska rodziny ze środowiskiem biznesu wywoływało wśród badaczy z obszaru 
nauk o zarządzaniu wiele wątpliwości, w tym np. odnoszących się do skuteczności zdefinio-
wanych i realizowanych procedur i koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednak rynek 
wraz z funkcjonującymi na nim firmami rodzinnymi w państwach Europy Zachodniej, USA czy 
Australii, od kilku stuleci potwierdza skuteczność integracji tych dwóch sfer. Podobnie w polskiej 
gospodarce, szczególnie w okresie przed II wojną światową, firmy rodzinne działały efektyw-
nie i w dużej liczbie, niestety tylko niektóre z nich przetrwały do czasów współczesnych. Ze 
względów politycznych rozwój tego typu biznesu został w praktyce wyhamowany do początku 
lat 90-tych, kiedy to w Polsce nastąpiła radykalna zmiana ustroju społeczno-gospodarczego 
wiążąca się z przejściem z systemu gospodarki planowej na rynkową. 

Badania, jakie były przeprowadzone w celu weryfikacji założonej hipotezy podstawowej i hipo-
tez pomocniczych oraz dla osiągnięcia założonych celów niniejszej dysertacji, zostały szcze-
gółowo zaprezentowane w rozdziałach trzecim i piątym. Posiadają one cechy unikatowości 
wynikające z następujących przesłanek:

• objęły one zarówno nestorów firm rodzinnych, jak i potencjalnych sukcesorów,

• zostały odniesione do etapu rozwoju, w jakim znajduje się przedsiębiorstwo.

Na skonstruowanie takiej metodyki badawczej miało wpływ doświadczenie biznesowe autora 
dysertacji (od wielu lat nestora firmy rodzinnej), który swoją działalność wykorzystał także do 
prowadzenia wieloletniej obserwacji uczestniczącej.

Wyniki badań pozwoliły udowodnić założoną hipotezę podstawową oraz hipotezy pomoc-
nicze. Umożliwiły one również opracowanie modelu zarządzania firmami rodzinnymi - zde-
finiowanego w pracy jako dwupoziomowy model zarządzania firmami rodzinnymi (poziom 
cyklu życia firmy - narodziny, młodość, dojrzałość i schyłek oraz jej podstawowych atrybutów 
- wartości, własności, relacji, sukcesji). Organizacje mają ludzi odpowiedzialnych za osiąga-
nie swoich celów. Nazywamy ich kierownikami98. Do zrealizowania celów organizacje muszą 
pozyskiwać i przydzielać niezbędne zasoby. Uzyskują je od innych organizacji. Dzieje się tak 
na przykład, gdy potrzebne jest boisko lub sala teatralna do prób czy też pieniądze na płace. 
Drużyna sportowa nie może grać bez niezbędnego sprzętu, więc jego producenci muszą 
zawierać umowy z dostawcami. 

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

1. organizacja to grupa dwóch lub więcej osób,

2. członkowie organizacji współpracują (koordynują swoje działania w kontekście wewnętrz-
nym jak i swojego otoczenia, w środowisku realnym i wirtualnym) ze sobą, a relacje ich 
łączące są w przeważającej liczbie interaktywne,
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3. organizacja posiada zdefiniowane cele lub ich kompatybilny zbiór, które zamierza osią-
gnąć (zrealizować).

Celem organizacji jest często, między innymi, osiągnięcie więcej niż jednego celu99. Kierowanie 
(zarządzanie) organizacjami to praktyka świadomego i ustawicznego kształtowania organiza-
cji. 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 czynni-
ków 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,

• uwarunkowania kulturowe, w tym religijne,

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

• środowisko, w jakim funkcjonuje organizacja (realne, wirtualne, rodzinne).

Przedstawione wyżej wybrane kategorie, wywierające znaczący wpływ na kształtowanie orga-
nizacji, determinują modele zarządzania nią. Samą definicję modelu, za Stonerem, Freema-
nem i Gilbertem, można przedstawić jako uproszczone przedstawienie podstawowych cech 
przedmiotu, zjawiska lub wzajemnych stosunków. Model może mieć postać słowną (opisową), 
fizyczną lub matematyczną.  

Opracowany ustrukturalizowany, dwupoziomowy model zarządzania firmą rodzinną funk-
cjonującą na rynku polskim ma charakter opisowy i skutecznie charakteryzuje zasady (cechy) 
działania firmy rodzinnej. Kwerenda piśmiennictwa krajowego i zagranicznego, przeprowa-
dzone badania z wykorzystaniem opracowanego przez autora kwestionariusza, uzupełniające 
wywiady z nestorami i sukcesorami oraz wieloletnia obserwacja uczestnicząca autora dysertacji 
pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

• odnośnie postrzegania podstawowego atrybutu firmy rodzinnej respondenci wskazali, że 
najważniejszymi są szybkość w podejmowaniu decyzji (45.7%) oraz identyfikacja firmy (29.0%). 
Takie atrybuty jak: konstytucja firmy (corporate governace), przygotowanie i prowadzenie 
procesu sukcesji, respondenci wskazali jako ważne na poziomie 6.3% oraz 2.3%. Wydaje się, 
że szczególnie ten ostatni aspekt, związany z procesem sukcesji jest bardzo niepokojący, 
bo jest niedoceniony. Wywiady uzupełniające pokazały, że w wielu przypadkach respon-
denci wskazywali na krótki okres funkcjonowania firm rodzinnych na rynku polskim, a co 
za tym idzie, w ich ocenie jest jeszcze czas na przygotowanie i skuteczne przeprowadze-
nie sukcesji. Wyniki odniesione do poszczególnych etapów rozwoju firmy także nie odbie-
gały od tych globalnych. W zasadzie rozłożyły się one równomiernie w poszczególnych 
etapach cyklu życia. Jest dość zaskakujące, że nawet na etapie schyłku najważniejszym 
wymienianym atrybutem jest szybkość w podejmowaniu decyzji oraz identyfikacja z firmą, 
natomiast przygotowanie i prowadzenie procesu sukcesji znajduje się na ostatnim miejscu. 
W wypowiedziach uzupełniających respondenci wskazywali jednak na ważność sukcesji 
oraz na to, że brak jej przygotowania i przeprowadzenia może prowadzić do upadku firmy. 
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Interesującym jest podejście do tego aspektu zarówno przez nestorów, jak i sukcesorów. 
Bardzo zaskakującym wynikiem jest wskazanie przez sukcesorów przy wyborze atrybu-
tu na przygotowanie i prowadzenia sukcesji, mające u nich dwukrotnie wyższy wynik niż 
u nestorów. Można stwierdzić, że sukcesorzy nie tylko zdecydowanie wskazują na problem 
sukcesji, ale w praktyce chcieliby być do niego przygotowani. O ile struktura postrzegania 
najważniejszych atrybutów firmy rodzinnej w wywiadach uzupełniających nie zmieniła się, 
to jednak znacząco inaczej rozłożyły się akcenty na poszczególne atrybuty. W przypadku 
nestorów możemy zaobserwować zróżnicowanie w postrzeganiu poszczególnych atrybu-
tów, a w przypadku sukcesorów struktura ich oceny jest spłaszczona. 

• stwierdzono silną korelację pomiędzy niewłaściwie zaplanowaną sukcesją a problemami 
z przekazaniem kierownictwa. Badania przeprowadzono w kontekście procesu sukcesji 
jako przyczyny niepowodzenia firmy. Ten aspekt był często podnoszony przez sukceso-
rów. W tym przypadku ogromnego znaczenia nabiera fakt przygotowania i skutecznego 
wdrożenia przez nestrora swojego sukcesora np. poprzez umożliwienie mu uczestniczenia 
w procesie podejmowania decyzji zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym.

• nestorzy firm rodzinnych wśród przyczyn niepowodzenia firm rodzinnych wskazują w kolej-
ności następujące przyczyny: niewystarczające zasoby finansowe, niewłaściwe zaplano-
wanie sukcesji, problemy z przekazaniem i przejęciem kierownictwa w firmie (np. w firmie 
wyspecjalizowanej, kancelarii prawnej), cechy osobowe przywódcy – nestora firmy, rodzinne 
modele zachowań, nieprzewidziane sytuacje związane z przejęciem własności, błędy prak-
tyki gospodarczej. Identyczną strukturę przyczyn niepowodzenia firm rodzinnych wskazali 
sukcesorzy. Bardzo interesującym jest fakt, że nie ma zasadniczych różnic w odniesieniu 
do przyczyn niepowodzenia działalności firm rodzinnych na poszczególnych etapach ich 
życia. Można zatem uznać, że ww. stanowią główne i najczęstsze przyczyny niepowodzeń 
firm rodzinnych na rynku polskim.

• niezbędnym jest, aby dla poprawy funkcjonowania firm rodzinnych działających na rynku 
polskim nastąpiło uwzględnienie następujących zasad:

a) nestorzy powinni znać i respektować wartości firmy, a w oparciu o nie formułować cele 
firmy i określać swoje zobowiązania,

b) obowiązki nestorów względem interesariuszy powinny być transparentne i jednoznacz-
nie określone,

c) firma rodzinna powinna posiadać gremium nadzorcze, które będzie  doradzało i kontrolo-
wało kierownictwo,

d) kierowanie firmą przez nestorów powinno się odbywać przy respektowaniu umowy spół-
ki (w przypadku kiedy firma rodzinna ma charakter spółki ) oraz regulaminu organizacyjnego 
uwzględniającego przyjęte wartości, cele i zdefiniowany plan sukcesji (tu może być definiowany 
także ład korporacyjny firmy rodzinnej – corporate governance),

e) podział zysku powinien uwzględniać bezpieczeństwo kapitałowe firmy, rodziny nestorów 
firmy, poszczególnych członków rodziny oraz utrzymanie płynności finansowej, 

f) w firmie rodzinnej powinna istnieć możliwość przenoszenia własności i występowania 
z grona właścicieli,
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g) sukcesja powinna przebiegać zgodnie z zasadą koncentracji własności,

h) nestorzy powinni opracować transparentny i jednoznacznie zdefiniowany ład rodzinny 
(family governance), zapisany jako składowa konstytucji firmy rodzinnej i powinni przestrzegać 
go tak jak respektuje się ustawę zasadniczą w danym kraju (miejscu życia rodziny),

i) konstytucja firmy rodzinnej (family governance) powinna być najważniejszą wytyczną funk-
cjonowania i rozwoju firmy, opracowaną przy udziale nestorów, sukcesorów, członków rodzi-
ny nie będących zaangażowanych w jej działalność oraz pracowników firmy spoza rodziny, 
respektowaną przez nestorów, sukcesorów oraz pozostałych członków rodziny nestora firmy,

j) każda firma rodzinna powinna mieć przygotowany plan sukcesji ze względu np. na nagłą 
chorobę czy śmierć, 

k) nestorzy, nawet po ustąpieniu, powinni zachować wysoką pozycję w hierarchii firmy rodzin-
nej, np. w radzie nadzorczej w przypadku spółki (powinni być także uwzględnieni nestorzy – 
członkowie rodziny nie będący bezpośrednio zaangażowani w funkcjonowanie firmy rodzinnej),

l) przy wyznaczaniu sukcesora ważniejsze są jego predyspozycje, cechy osobowe i kompe-
tencje niż płeć i pierworództwo.

Przedstawione zasady działalności firmy rodzinnej powinni uwzględniać nestorzy firmy rodzin-
nej czyli członkowie rodziny, w rękach których znajduje się firma, w tym nawet ci, którzy nie są 
bezpośrednio zaangażowani w jej działalność, a przede wszystkim sukcesorzy. Przedstawione 
zasady funkcjonowania firm rodzinnych spotkały się z dużą akceptacją w badanych firmach, 
bez względu na etap rowoju w jakich się obecnie znajdują. Można zatem twierdzić, że mogą 
on stanowić podstawę modelu zarządzania firmą rodzinną.

Niezbędnym dla funkcjonowania firmy rodzinnej jest uwzględnienie wartości poszczególnych 
indywidualnych osób, a w tym: nestora firmy, poszczególnych członków rodziny związanych 
bezpośrednio lub pośrednio z firmą oraz tych będących poza nią, sukcesorów, wybranych inte-
resariuszy z otoczenia firmy, a także wybranych pracowników firmy. Uwzględnienie wartości 
takiego gremium pozwoli na optymalne zdefiniowanie i przestrzeganie wartości. Zdefiniowane 
wartości będą podstawą do opracowania konstytucji rodziny (family governance) oraz ładu kor-
poracyjnego firmy rodzinnej (corporate governance). Zdefiniowane wartości dla firmy rodzinnej 
pozwolą na wypracowanie adekwatnego do określonych wartości modelu zarządzania firmą 
i zdefiniowanie i wdrożenie skorelowanych z nim modeli biznesowych firmy rodzinnej, ład 
korporacyjny (corporate governance) firmy rodzinnej powinien być skonstruowany uwzględ-
niając następujące aspekty:

1. Identyfikację procesów występujących w firmie rodzinnej (niezależnie od etapu rozwoju 
firmy), w tym przede wszystkim: produkcję, sprzedaż, zarządzanie informacjami, marketing, 
badania i rozwój, finanse i księgowość, zarzadzanie zasobami ludzkimi. Przedstawiona hierar-
chia obejmuje zarówno nestorów jak i sukcesorów.

2. Formułowanie celów strategicznych firmy rodzinnej, w tym: 

• długofalowość funkcjonowania 
(nestorzy 31.1%, sukcesorzy 27.0%);

• maksymalizacja zysków 
(nestorzy 22.3%, sukcesorzy 28.7%);
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• wzrost udziału w rynku 
(nestorzy 15.0%, sukcesorzy 17.7%);

• wzrost jakości obsługi klientów 
(nestorzy 7.1%, sukcesorzy 8.3%);

• przewodnictwo na rynku – pozycja lidera (nestorzy 6.0% , sukcesorzy 2.7%);

• wytwarzanie dóbr i usług społecznie użytecznych (nestorzy 5.3%, sukcesorzy 2.7%); 

• utrzymanie firmy w rękach rodziny 
(nstorzy 4.0%, sukcesorzy 4.7%); 

• odpowiedzialność społeczna firmy rodzinnej (nestorzy 3.7%, sukcesorzy 1.3%);

• reputacja właścicieli firmy 
(nestorzy 2.0%, sukcesorzy 2.7%);

• wartości firmy rodzinnej 
(nestorzy 2.0%, sukcesorzy 2.3%);

• dobro pracowników spoza rodziny 
(nestorzy 1.3%, sukcesorzy 1.7%);

• zapewnienie bezpieczeństwa finansowego 
rodzinie (nestorzy 0%, sukcesorzy 0.3% ).

Zaprezentowana kolejność wynika z hierarchii ważności celów dla firmy rodzinnej. W momen-
cie skutecznego przeprowadzenia sukcesji hierarchia celów zwykle ulega zmianie zgodnie ze 
strategią sukcesji i nową strategią sukcesorów.

3. Style zarządzania. W zarządzaniu firmą rodzinną powinny dominować dwa style, a miano-
wicie demokratyczny oraz autokratyczny. Uwzględniając etapy życia firmy rodzinnej, demo-
kratyczny styl zarządzania powinien dominować szczególnie na etapie narodzin i rozwoju, 
natomiast na etapie schyłkowym pożądany jest styl autokratyczny. Powyższe dotyczy zarówno 
nestorów jak i sukcesorów.  

4. Firma rodzinna powinna posiadać, w kolejności, następujące orientacje, a mianowicie: mar-
ketingową, produktową, produkcyjną, sprzedażową. Powyższe stwierdzenie pozostaje aktualne 
zarówno dla nestorów firmy rodzinnej jak i jej sukcesorów oraz pozostaje niezmiennie takie 
samo na wszystkich etapach rozwoju firmy.

5. Firma rodzinna powinna posiadać procedury działań, zachowań i reagowania, w tym plan 
sprzedaży, biznes plan, zdefiniowaną i wdrożoną strategię firmy, zdefiniowaną i wdrożoną stra-
tegię marketingową, regulamin organizacyjny (w tym regulamin wynagradzania pracowników), 
zdefiniowane procesy w firmie, procedury identyfikowania zmian wewnątrz firmy, jak i iden-
tyfikowania zmian w jej otoczeniu, procedury jakościowe, procedury definiowania i wdrażania 
bezpieczeństwa baz danych wewnątrz firmy jak i procedury wykorzystania baz danych w kon-
cepcji cloud computing oraz big data. Wymienione procedury nie zależą ani od etapu rozwoju, 
ani nestora, czy sukcesora firmy rodzinnej.  
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6. Firma rodzinna powinna posiadać system kontroli realizowany wewnętrznie przez nestora 
firmy lub organ nadzorczy wskazany przez niego. W przypadku spółek kapitałowych powinna 
to być kompetentna rada nadzorcza spełniająca funkcje kontroli w następujących obszarach 
(według ważności): obszar finansowo-ekonomiczny, pracowniczy, rzeczowo-infrastruktural-
no-techniczno-technologiczny oraz informacji. Ogromnie ważną jest strategia powoływania 
składu rady nadzorczej oraz zdefiniowania jej kompetencji.

Firmy rodzinne powinny wykorzystywać współczesne koncepcje zarządzania, w tym przede 
wszystkim: zarządzanie zmianą, rachunkowość zarządczą, w tym kontroling, outsourcing, kon-
cepcje doskonalące, np. kaizen, lean management, cloud computing, big data, cloud organization,

Firmy rodzinne powinny wykorzystywać w swoim działaniu Internet, w tym 
przede wszystkim poprzez:

a. utworzenie strony internetowej, 

b. komunikację pomiędzy pracownikami, w tym stworzenie intranetu,

c. komunikację pomiędzy członkami rodziny nestora firmy, zarówno tymi bezpośred-
nio zaangażowanymi w działalność firmy (często poszczególni członkowie rodziny żyją 
w dużym rozproszeniu w świecie), jak tymi, którzy funkcjonują poza nią, 

d. opracowanie spersonalizowanej platformy do budowania 
i utrzymywania relacji z klientami firmy, 

e. identyfikację i wdrażanie systemu e-sprzedaży produktów i usług firmy, 
korzystanie z „chmury elektronicznej” np. dla pozyskania optymalnej wielkości pamięci 
czy też mocy obliczeniowej, 

f. opracowanie i wdrażanie systemu szkoleń e-learningowych dla pracowników (szczegól-
nie istotne przy firmach rodzinnych mających charakter firm „sieciowych”), ale też i klientów 
oraz innych interesariuszy w bliższym i dalszym otoczeniu, współpraca poprzez Internet 
z instytucjami otoczenia firmy, np. Urzędy Skarbowe, ZUS czy banki,

g. identyfikowanie i wdrażanie e-produktów.

Firma rodzinna powinna uwzględniać w budowaniu swojego modelu zarządzania wybrane 
wartości (przedstawione w kolejności ważności ze wskazaniem ważności z punktu widzenia 
nestora – „W” i sukcesora – „S” ), a w tym: 

• doświadczenie (W - 62.3%, S - 50.7%), 

• odpowiedzialność (W - 47.7%, S - 35.3%),

• dobrą atmosferę (W - 42.0 % , S - 46.3%), 

• rzetelność (W - 40.0%,  S - 38.0%),

• dobre relacje  pomiędzy członkami rodziny (W - 38.0%, S - 37.7%),

• stabilizację (W - 32.0%, S - 25.3%),

• dziedzictwo i trwałość (W - 28.7%, S - 24.0%),
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• zysk (W - 25.7%, S - 33%),

• wspólne cele dla firmy i poszczególnych członków rodziny właścicieli oraz całej 
rodziny (W - 25.0 %, S - 32.0%),

• zaufanie (W - 24.0%, S - 35.3%),

• reputacja rodziny (W- 23.7%, S - 20.0%),

• honor rodziny (W - 17.7%, S – 16.7%),  

• uczciwość wobec interesariuszy 
(W – 16.7%, S – 16.3%),

• wykształcenie (W - 12.3%, S- 13.3%), 

• dobro pracowników spoza rodziny 
(W – 12.3%, S – 13.3%),

• intuicja (W – 8.0%, S – 11.0%).

Wartości dla nestorów oraz sukcesorów są zbieżne w kwestii ich rodzajów i hierarchii. Odniesie-
nie do poszczególnych etapów rozwoju i definiowanie wartości na tych etapach zarówno przez 
nestorów jak i sukcesorów przedstawiono szczegółowo w rozdziale piątym. W firmie rodzin-
nej niezbędnym jest przygotowanie (także na wypadek sytuacji kryzysowej, np. choroby czy 
śmierci nestora firmy) i skuteczne przeprowadzenie procesu sukcesji jako jednego z czterech 
podstawowych składowych dwupoziomowego modelu zarządzania firmą rodzinną (oprócz 
sukcesji pozostałe to relacje, własność i wartości). Wśród składowych procesu sukcesji należy 
uwzględnić następujące:

• uświadomienie nestorom nieuchronności procesu przemijania, zarówno w kontekście jed-
nostki, jak i rodziny;

• opracowanie i skuteczne wdrożenie, także w sytuacjach kryzysowych procesu sukcesji. Brak 
tego elementu może doprowadzić do upadku firmy;

• konieczność uznania przez sukcesora za własne wartości, na których zbudowana jest firma; 

• akceptacja sukcesora przez pozostałych członków rodziny;

• brak różnicowania płci sukcesora (córka może być tak samo dobrym i skutecznym sukce-
sorem jak syn);

• podstawowe kryterium wyboru sukcesora jakim są jego kompetencje, w tym menedżer-
skie i społeczne;

• świadomość i przygotowanie do procesu sukcesji nestorów firmy, w tym przede wszystkim 
uwzględnienie decyzji sukcesora;

• akceptowanie przez sukcesora (szczególnie w początkowym okresie) dotychczasowych 
kluczowych pracowników, nie będących członkami rodziny;

• jasne i przejrzyste zasady sukcesji (dla wszystkich członków rodziny nestora firmy), sformu-
łowane odpowiednio wcześnie przed przejęciem firmy przez sukcesora;
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• opracowanie i skuteczne wdrażanie jako składowej procesu sukcesji, precyzyjnie i jasno 
określonych dla wszystkich członków rodziny i sukcesora, zasad funkcjonowania byłego 
właściciela (nestora) po skutecznej sukcesji.

Wskazane składowe sukcesji w opiniach nestorów i sukcesorów różnią się. Różnice te są naj-
bardziej widoczne w kwestii gotowości przekazania/przejęcia firmy. I tak blisko 92% nestorów 
potwierdza, że są oni świadomi zachodzącego procesu przemijania, podczas gdy podobnego 
zdania jest zaledwie 74% sukcesorów. Blisko ¾ nestorów uważa, że są oni przygotowani/gotowi 
do procesu sukcesji, jednak zgadza się z nimi niewiele ponad połowa sukcesorów. Odwracając 
problem, 66% sukcesorów jest zdania, że są oni przygotowani/gotowi przejąć firmę, podczas 
gdy wśród nestorów takiego zadnia jest 62% badanych.

Własność w firmie rodzinnej powinna być zarządzana przez jedną osobę - cała własność w jed-
nym ręku. Sukcesja powinna przebiegać zgodnie z zasadą koncentracji własności. Przeniesienie 
własności powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby tę koncentrację umożliwić. Wła-
sność powinna zostać tylko w rodzinie. Firma powinna przejść w ręce sukcesora, który posiada 
największą praktykę i najlepiej potrafi zarządzać, a gremia doradcze w firmie rodzinnej powinny 
mieć absolutnie charakter uzupełniający. 

Nie mogą one zastępować roli nestora, szczególnie w takich sprawach jak wartości, w tym 
wartości poszczególnych członków rodziny oraz całej rodziny, własności, relacji oraz przygo-
towania i skutecznego wdrożenia procesu sukcesji.

Relacje międzyludzkie w firmach rodzinnych są podstawą w długookresowym funkcjonowa-
niu firmy i powinny być oparte o: poszanowanie, wzajemny szacunek i zaufanie, kompromis, 
partnerstwo (z należnym szacunkiem), posłuszeństwo (przestrzeganie ustalonych zasad i reguł) 
na linii nestor – sukcesor. Uczestniczą w nich członkowie rodziny zaangażowani w działalność 
firmy, pozostali członkowie rodziny, kluczowi pracownicy nie będącymi członkami rodziny, 
wybrani interesariusze z bliższego i dalszego otoczenia firmy.

Szacowanie ryzyka w firmach rodzinnych powinno być oparte na dwóch paradygmatach, 
a mianowicie: 

• długookresowości funkcjonowania (perspektywa strategiczna dla firm rodzinnych to per-
spektywa co najmniej jednego pokolenia),

• odpowiedzialności za poszczególnych członków rodziny zaangażowanych w działalność 
firmy, członków rodziny niezaangażowanych w działalność firmy oraz rodziny jako całości.

W związku z tym modele szacowania ryzyka powinny być oparte na ograniczonym ryzyku 
oraz zrównoważonym i komplementarnym rozwoju.

Modele biznesowe firmy powinny się charakteryzować ograniczonym (niskim) poziomem 
ryzyka związanym ze wszystkimi obszarami i funkcjami firmy, produktami i usługami, jakie ona 
oferuje aktualnie i projektuje w przyszłości.

Firmy rodzinne na rynku polskim w chwili obecnej są obiektem dużego zainteresowania bada-
czy (z różnych dziedzin nauki), ale także praktyków biznesu. Zainteresowanie praktyków biznesu 
dotyczy zarówno nestorów, jak i menedżerów firm rodzinnych, członków rodzin właścicieli, 
ale także nestorów i menedżerów firm nie będących firmami rodzinnymi, a np. pragnącymi 
współpracować z nimi. Wielu menedżerów-praktyków analizuje metody i zasady funkcjono-
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wania firm rodzinnych w kontekście ich cech charakterystycznych, w tym przede wszystkim 
współistnienia środowiska rodziny i środowiska biznesu. W oparciu o te badania tworzone są 
bardzo ciekawe i skuteczne metody i sposoby np. rekrutacji pracowników dla firm nie będących 
firmami rodzinnymi, np. tzw. metoda polecenia i odpowiedzialności za kandydata na pracow-
nika firmy kogoś ze środowiska swojej rodziny.  

Opracowany w niniejszej dysertacji dwupoziomowy model zarządzania, oparty z jednej strony 
na wartościach, relacjach, sukcesji i własności, a z drugiej odnoszący się do etapów rozwoju fir-
my rodzinnej posiada duży potencjał aplikacyjny. Opracowany model może być wykorzystany 
dla poprawy skuteczności (korzyści, w tym korzyści niematerialnych) działania firm rodzinnych, 
przede wszystkim na rynku polskim, ale także na rynkach europejskich, a po uzupełniającej 
weryfikacji na rynkach światowych. 

Dwupoziomowy model jest bardzo nowoczesnym modelem zarządzania firmą rodzinną, co 
potwierdziły badania, kwerenda piśmiennictwa oraz obserwacje uczestniczące. Świadczy o tym 
między innymi fakt, że w krajach o ugruntowanej gospodarce rynkowej, np. Szwajcaria, Niemcy, 
USA, Wielka Brytania, Francja i inne, zarówno badacze jak i praktycy biznesu z firm rodzinnych, 
duży potencjał angażują w budowanie takich składowych ich funkcjonowania jak: ład rodzinny 
(family governance), czy też ład korporacyjny firmy rodzinnej (corporate governance), często 
prezentowane jako tzw. konstytucje firm rodzinnych. Przykładem tego jest opracowana przez 
Instytut Firm Rodzinnych ze Sttutgartu, dla niemieckich firm rodzinnych będących spółkami, 
konstytucja z roku 2015. Modele zarządzania firmami rodzinnymi w wymienionych krajach 
w wielu przypadkach starają się wykorzystywać poprzez dostosowanie (w sposób bardziej 
lub mniej adekwatny dla potrzeb firm rodzinnych) modele opracowane i wdrożone w korpo-
racjach niebędących firmami rodzinnymi i uwzględniających w niewielkiej części ich cechy 
charakterystyczne.

Dwupoziomowy model zarządzania firmami rodzinnymi pozwoli im skutecznie wykorzy-
stać w swoim działaniu współczesne wyzwania w zarządzaniu, w tym szczególnie firmami 
rodzinnymi. Wśród tych wyzwań, które są zdeterminowane dużym stopniem turbulencji 
otoczenia i poziomem jego wpływu na firmę, dominują procesy globalizacji z nierozłączny-
mi z nimi procesami wirtualizacji. Rozwój współczesnych technologii teleinformatycznych 
bardzo dynamizuje te procesy. 

Odniesienie czterech podstawowych cech charakterystycznych firmy rodzinnej (własność, 
sukcesja, relacje, wartości) do etapów jej rozwoju w opracowanym dwupoziomowym modelu 
zarządzania pozwoli na uwzględnienie współczesnych wyzwań i stworzy warunki do długo-
okresowego utrzymania firmy w rękach rodziny.
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Każdy kto planuje założyć działalność gospodarczą musi zadać sobie pytanie: Co jest dla 
mnie ważne w życiu? Sukces finansowy za wszelką cenę, który pozwoli mu być wolnym na 
pierwszym etapie życia ale często nie spełnionym na jego ostatnim etapie? Czy pewnego 
rodzaju równowaga pomiędzy pracą, zdrowiem, domem, miłością czy jakimikolwiek inny-
mi znaczącymi dla mnie czynnikami, wpływającymi na poczucie szczęścia i osobistego 
spełnienia przez cały okres mojego życia.

Pierwszym modelem rządzą prawa podobne do praw fizyki, matematyki czy mechaniki, 
które są pragmatyczne i przyczyniają się do odniesienia sukcesu finansowego. Niewiele 
mają one wspólnego z głównymi wartościami, którym hołduje przedsiębiorstwo rodzinne, 
mające na celu utrzymanie przez długi okres wysokiego poziomu rodziny i umożliwienie 
realizacji celów poszczególnym jednostkom, zachowując przy tym wartości wyznawane 
przez założyciela firmy, własność, która powinna być przekazywana członkom rodziny, 
relacje, budowane i realizowane przez wszystkie etapy życia przedsiębiorstwa rodzinnego 
i realizując sukcesję, która powinna być procesem przeprowadzonym według wcześniej 
ustalonego planu. Zysk i podnoszenie wartości firmy, same w sobie, są bardzo ważne, ale 
nie najważniejsze. Wobec tego stwierdzenia można byłoby skonstatować, że przedsiębior-
stwo rodzinne to sposób na wygodne, spokoje przetrwanie. Nic bardziej mylnego. Przed-
siębiorstwo rodzinne to prężnie działająca organizacja gospodarcza, odporna na kryzysy, 
z przewidywalną strukturą organizacyjną, dbająca o środowisko i lokalną społeczność. Jed-
nak jak pokazały badania, wypracowanie takiego modelu wymaga to dłuższego czasu niż 
zorganizowanie firmy celowej, która po realizacji wyznaczonych zadań jest zamykana albo 
zmienia właściciela. W Polce czas firm rodzinnych dopiero zaczyna się, a obenie możemy 
obserwować pierwsze świadome pokolenie sukcesów. Autor, bazując na swoim doświad-
czeniu, uważa że przedsiębiorstwo rodzinne zaczyna poprawnie funkcjonować dopieropo 
pierwszej udanie przeprowadzonej sukcesji.
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wyników (N=40)
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• 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 %)
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• 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 %)
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• 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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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.


