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Jeden z wiodących ekspertów i uznany autorytet z zakresu przedsiębiorczo-

ści rodzinnej, pionier w obszarze doradztwa strategicznego dla właścicieli 

firm rodzinnych. Prawnik i administrator biznesu, założyciel PETER MAY  

Family Business Consulting.

Założyciel i główny udziałowiec firm INTES Akademie oraz INTES Beratung. 

W swojej pracy korzysta z wielu nowoczesnych narzędzi dedykowanych FR, 

niejednokrotnie będąc sam ich autorem. Założony przez niego INTES,  

pierwsza firma konsultingowa skupiająca się  na obszarze doradztwa  

FR w Niemczech, działa na rynku od 1998 roku.  Zajmuje się doradztwem 

i szkoleniami dla przedsiębiorstw rodzinnych z zakresu strategii właści-

cielskiej, biznesu i rodziny, sukcesji oraz sposobu finansowania biznesów  

rodzinnych.

Współpracował z właścicielami największych firm rodzinnych i badaczami, 

aby stworzyć pierwszy na świecie Kodeks Zarządzania Firmami Rodzinnymi.

Prof. Peter May
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Wykładowca uczelni niemieckich i szwajcarskich (Fachhochschule  

der Wirtschaft, Witten/Herdecke University, International Institute  

for Management Development). Profesor honorowy WHU i założyciel  

Instytutu Firm Rodzinnych – Otto Beisheim School of Management  

w Vallendar (nadzoruje badania i projekty prowadzone w ramach Instytutu – 

innowacje w FR, FR jako inwestorzy). Prezes zarządu-komisji, przewodni-

czący jury w Family Business Nagroda dla Przedsiębiorcy Roku i dyrektor  

zarządzający FBN Niemcy.

Aktywnie angażuje się w inicjatywy międzynarodowych instytutów/fundacji 

na rzecz FR (Brazylia, Szwajcaria, Austria, Polska, Wielka Brytania).

Ponadto Peter May jest autorem i wydawcą ponad 100 publikacji na  

temat firm rodzinnych (w tym “Lexikon der deutschen Familien Unter-

nehmen”i “UnternehmerBrief”). Jego standardowa praca “Erfolgsmodell  

Familienunternehmen” została przetłumaczona na wiele języków.
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Wizjonerka polskiej przedsiębiorczości rodzinnej, strateg, doradca, archi-

tekt sukcesu wielu polskich firm rodzinnych. Specjalizuje się w doradztwie  

strategicznym oraz strategiach rozwoju dla przedsiębiorstw, jak również  

w strategiach sukcesyjnych oraz coachingu. Założyciel i prezes Instytutu  

Biznesu Rodzinnego – ośrodka naukowo-badawczego i Centrum Wiedzy – 

powstałego z myślą o właścicielach firm rodzinnych oraz ich następcach.

Partner Zarządzający w Lewandowska i Partnerzy Family Business  

Consulting, od lat wspiera firmy rodzinne w zakresie strategii rozwoju,  

procesów sukcesyjnych oraz zarządzania zmianą. 

Jest liderem biznesowych projektów strategicznych wspierających next  

Generation w kreowaniu własnych wizji rozwoju firmy. 

»»»»»»»»»»»»»»»

dr Adrianna Lewandowska
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Członek IFERA, wykładowca MBA oraz licznych studiów podyplomowych. 

Członek Międzynarodowej Sieci Doradców Strategicznych z siedzibą  

w Berlinie. Akredytowany partner PARP. Członek Stowarzyszenia Inicjatywa 

Firm Rodzinnych. Szkoleniowiec i doradca w projekcie Firmy Rodzinne oraz 

Firmy Rodzinne 2 realizowanym przez Inicjatywę Firm Rodzinnych oraz 

PARP, trener i doradca projektów Planowanie Strategiczne oraz Instrument 

Szybkiego Reagowania na zlecenie WYG Consulting, trener programu  

sukcesyjnego Business Transfer Programme. Członek International Family  

Enterprise Research Academy IFERA. Członek Zarządu Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Controllerów (Internationaler Controller Verein e.V.)  

Odpowiada za strategię kreowania rozwoju controllingu w krajach Europy 

Środkowo – Wschodniej oraz za strategię internacjonalizacji stowarzyszenia.

Autorka książek „Narodziny Firmy Rodzinnej. Jak mądrze zaplanować suk-

cesję i przekazać biznes następcom”, „Stawka większa niż biznes. Strategie 

rozwoju firm rodzinnych” „Kody wartości. Czyli jak skutecznie przejść sukce-

sję w firmie rodzinnej” oraz „Konstytucje firm rodzinnych. W kierunku dłu-

gowieczności”.

Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, oprócz publikacji, wystąpień  

kongresowych i tworzenia praktycznych narzędzi dla biznesu rodzinne-

go, stworzyła unikalną w skali kraju platformę wymiany myśli i doświad-

czeń biznesowych, jaką jest Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych  

www.kongresfirmrodzinnych.pl, prowadzi program managerski Akademię 

Sukcesora www.akademiasukcesora.pl oraz Magazyn o zarządzaniu firmą 

rodzinną www.familybusiness.pl.



To już niemal sześćdziesiąt lat, gdy jestem „w” i „z” firmami rodzinnymi. Są 

moją pasją i fascynują mnie. Przede wszystkim dlatego, że terminy jakimi 

operuje tradycyjna ekonomika przedsiębiorstw zbyt często okazują się nie-

wystarczające wobec specyficznych dla rodziny oraz typowych dla przedsię-

biorstwa wyzwań tego szczególnego rodzaju biznesu. Kto chce umiejętnie 

zarządzać przedsiębiorstwem rodzinnym, musi wiedzieć, że tutaj obowiązują 

inne reguły. Inne niż w przypadku spółek publicznych, czy przedsiębiorstw 

stanowiących własność państwa.

Dotyczy to przede wszystkim zakresu strategii. Strategie zarządzania przed-

siębiorstwem nie są odpowiedzią na potrzeby rodzinnego biznesu. Wła-

ściciel firmy potrzebuje takiej strategii, która uwzględniłaby cechy szcze-

gólne związku, w jaki wchodzi rodzina właścicielska z przedsiębiorstwem 

rodzinnym i pomogła im tego związku nie stracić. Teoretyczne podwaliny 

strategii właścicielskiej opisałem w mojej pracy z 2012 roku zatytułowanej 

Erfolgsmodell Familienunternehmen, która dzięki współpracy z Adrianną  

Lewandowską ukazała się w Polsce w roku 2014 pod tytułem Stawka  

większa niż biznes. Strategie rozwoju firm rodzinnych. Książka była du-

żym sukcesem, cały nakład został sprzedany, a w chwili obecnej trwają  

przygotowania do wznowienia wydania.

Wstęp 
Peter May

»»»
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Nawiązując do mojej poprzedniej publikacji i bazując na niej, w tej idę o krok 

dalej - dzięki temu czytelnik zyskuje wgląd w praktyczny aspekt mojej pracy. 

Po raz pierwszy wyjaśniam tu jak od podstaw stworzyć strategię właściciel-

ską. Ta książka stanowi wygodne narzędzie, dzięki któremu rodziny właści-

cielskie stworzą swoje własne, szyte na miarę strategie. Zrobią ważny krok. 

Od teorii do praktyki.

Prowadzenie firmy rodzinnej jest zadaniem niezwykle odpowiedzialnym 

i trudnym, zarówno dla jej pracowników, dla samego przedsiębiorstwa, dla 

społeczeństwa czy wreszcie dla rodziny właścicielskiej. Ale gdy robi się to 

umiejętnie, ma bardzo dużą wartość i potrafi uszczęśliwić. Mam nadzieję, 

że ta książka może się do tego przyczynić i życzę Ci, drogi Czytelniku,  

powodzenia i radości.
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Jako szachista lubię grać odważnie, ofensywnie, tworzyć kombinacje wy-

chodzące poza znane w klasyce gambity. Pierwsze moje wyjazdy za granicę, 

w latach 80-tych, to międzynarodowe zawody szachowe. Zawsze panowało 

tam twórcze napięcie, stymulujące do szukania najlepszych rozwiązań. Takie 

samo jak przez kolejne 20 lat mojej zawodowej pracy w obszarze doradz-

twa strategicznego.  Za mną szereg strategicznych projektów realizowanych 

w Polsce i za granicą. Z perspektywy czasu mam poczucie kompetencji, ale 

i pewnej intuicji, które powodują, że bardzo lubię te projekty. Budując wizje 

strategiczne, szukając dróg do ich realizacji, angażując pracowników czuję, 

że tworzymy wyjątkowe organizacje, partycypacyjnie zarządzane, oparte na 

wartościach.  Jednak w ostatnich latach, wsłuchując się w potrzeby firm, 

z którymi pracuję, przesunęłam się ze strategii biznesowych do kompetencji 

z obszaru sukcesyjnego, bo tu właściciele firm rodzinnych mieli coraz więcej 

pytań i dylematów. 

Moja ukochana babcia mówiła; „jak się uczysz, ucz się od najlepszych”.  

Szukając najlepszych zagranicznych wzorców, doradców którzy wspiera-

ją wielopokoleniowe, znane i cenione firmy rodzinne, poznałam Petera 

Maya, który z czasem stał się moim mentorem i przewodnikiem w obszarze  

Wstęp 
Adrianna Lewandowska

»»»
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przedsiębiorczości rodzinnej. Bardzo bliski mi jest jego sposób myślenia 

o wielopokoleniowości, systematyka proponowanych rozwiązań, metodyka 

pracy i dążenie do profesjonalizacji obszaru rodzinnego. 

Niniejsza książka jest niejako emanacją naszych dyskusji. Peter, ze swoim 

wieloletnim doświadczeniem w doradztwie sukcesyjnym przekonywał mnie 

o wyższości strategii właściciela nad strategią biznesową. Ja z moimi wcze-

śniejszymi doświadczeniami podnosiłam znaczenie strategii biznesowej, 

która jeśli nie będzie dobrze opracowana, jeśli nie wyczuje się momentu ryn-

kowego, nie zbuduje się przewagi konkurencyjnej, nie da szansy na tworzenie 

wielopokoleniowości. Dziś obie te perspektywy: skuteczne rodziny bizneso-

we i skuteczne biznesy rodzinne, zamykamy w strategiach właścicielskich,  

mając poczucie głębokiego metodycznego sensu takiego połączenia.  

W naukach o zarządzaniu wciąż nie ma wzorców jak kreować strategie,  

w których dominującą rolę odgrywa rodzina właścicielska. W tym sensie,  

procesy które prowadzimy, są nowatorskie. 

W pierwszej części (w niniejszej publikacji) „Skuteczne RODZINY biznesowe”  

skupiamy się na kreowaniu podstaw do długowieczności firm rodzinnych 

z punktu widzenia wyzwań i zadań stojących przed właścicielami i rodziną. 

To tzw. metoda kreski, której zadaniem jest rozwiązanie dylematów stojących 

przed rodziną właścicielską z zakresu podziału ról i obowiązków członków 

rodziny, podziału majątku i udziałów, strategii inwestycyjnej rodziny, czy 

wzajemnych relacji i harmonii w rodzinie. To spojrzenie na firmę rodzinną 

z perspektywy właścicieli i rodziny. W drugiej, będącej w przygotowaniu 

części Strategii Właścicielskich „Skuteczne BIZNESY rodzinne” na firmę  
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będziemy spoglądać głównie z punktu widzenia biznesu i wdrażania inno-

wacji w firmach rodzinnych. Dotyczyć ona będzie tzw. kropki – wizji rozwoju 

firmy, a więc kreacji skutecznych strategii biznesowych dla firm rodzinnych. 

Skutecznych i właściwych, tzn. takich, które są konsekwencją zmiany poko-

leniowej, ale też zmian rynkowych. Strategii, których zadaniem jest zapew-

nienie nie tylko długowieczności firmy, ale też jej innowacyjnego charakteru.

Doradztwo w zakresie strategii właścicielskich stało się moją codziennością. 

Łączenie procesów „kropki” i „kreski” daje właścicielom i ich następcom pod-

waliny pod prawdziwie trwałe i skuteczne zmiany. Spotkania warsztatowe 

z przedsiębiorcami rodzinnymi i ich rodzinami za każdym razem przepełnia-

ją mnie emocjami, odkrywamy wspólnie ważne dla nich rzeczy, definiujemy  

zasady, ustalamy wartości, kreujemy strategie właścicieli. Czuję się spełnio-

na, bo wiem, że mam wiedzę, kompetencję i ogromną motywację do tego, 

by służyć w tych procesach wsparciem. Jednak dopiero niedawno uświado-

miłam sobie, z czego wynika głębia tej motywacji. 

Sama pochodzę z wielopokoleniowej firmy rodzinnej. Założonej w 1827 roku, 

która przez pokolenia nie tylko wypracowała sobie rodzinne międzypoko-

leniowe mechanizmy przetrwania, ale też była przez dekady uznawana za 

lidera branżowego. Pradziadek swoimi futrzanymi wyrobami przed wojną 

konkurował z rodziną Guccich, spotykali się na międzynarodowych targach 

i wzajemnie podpatrywali techniki farbowania lisów na kolor amarantowy. 

Na strychu w domowych archiwach zachowało się wiele pamiątek z tamte-

go okresu, bilanse firmy pisane ręką babci, procedury przyjmowania i wy-

dawania towaru, materiały promocyjne przygotowywane na targi w Lipsku.  
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wstępAdrianna Lewandowska

To wszystko są dla mnie najcenniejsze pamiątki, przypominają ducha rodzin-

nej przedsiębiorczości, której kres położyło upaństwowienie.  Firma została 

odebrana rodzinie, jak ponad 35 tysięcy innych, świetnie prosperujących biz-

nesów rodzinnych w Polsce. Wiem, co to znaczyło dla moich dziadków, dla 

rodziny, wiem, jak to przełożyło się na ich osobiste historie. Wiem, co to dla 

rodziny znaczy „stracić firmę rodzinną”. 

Siedząc przy biurku, opracowując drafty konstytucji, czy przygotowując mate-

riały do dyskusji w ramach prac nad strategią właścicielską patrzę na portret 

swojego dziadka i za każdym razem składam mu obietnicę, że kiedyś odbu-

dujemy to, co nam historia zabrała, będziemy mieli w Polsce wspaniałe, wie-

lopokoleniowe firmy rodzinne.  Mam swoją własną motywację do działań…

Metodyka strategii właścicielskich to połączenie wątków strategii biznesowej 

i strategii rodziny. Bardzo mocny proces, który daje ponadprzeciętne korzy-

ści. Wart jest poświęconego czasu i nakładu. Mam nadzieję, że lektura okaże 

się inspirująca i stanie się przyczynkiem do kroku w kierunku wielopokole-

niowości, czego i Tobie drogi Czytelniku – serdecznie życzę! 



PROLOG 
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Firmy rodzinne są szczególną i prawdopodobnie najstarszą formą ludzkiej 

przedsiębiorczości. Chłopi i rzemieślnicy od zawsze pracowali wraz ze swo-

imi rodzinami i dla ich dobra. Dziś wielu przedsiębiorców społeczeństw kapi-

talistycznych XXI wieku robi dokładnie tak samo. Fuggerowie, Medyceusze, 

Rothschildowie, Rockefellerowie, członkowie rodzin Ford, Krupp, Porsche 

czy Tata – to oni tworzą historię gospodarki. Choć przedsiębiorstwa rodzin-

ne nie są już jedyną formą zorganizowanej przedsiębiorczości człowieka, 

stanowią wciąż gospodarczy kręgosłup naszego społeczeństwa. Mało tego – 

żadna inna forma przedsiębiorczości nie przyczynia się tak do wzrostu 

produktu krajowego, nie tworzy tylu miejsc pracy i nie płaci tak wielu 

podatków jak firmy rodzinne. Żadna inna forma przedsiębiorczości nie 

jest też tak silnie zakotwiczona w społeczeństwie. Typowa dla przed-

siębiorstw rodzinnych triada, na którą składają się sukces  
ekonomiczny, odpowiedzialność 
społeczna oraz lokalny  patriotyzm, sprawia, że rodzinny biznes ma niepo-

wtarzalną kulturę organizacyjną z bardziej humanistycznym, opartym na 

wartościach wymiarze.

Czym jest sukces firmy rodzinnej ?

sukces

»»»
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Przedsiębiorstwa rodzinne cechują się ponadto wysoką umiejętnością asymi-

lacji. Czy to w czasach starożytnych, w średniowieczu, renesansie czy w epoce 

rewolucji przemysłowej – oblicze biznesu rodzinnego było nieco inne. Obawy, 

że ten rodzaj przedsiębiorczości narażony jest na wymarcie, były w prawdzie 

często wyrażane, ale nigdy się nie potwierdziły. Najpierw był rzemieślnik, po 

rzemieślniku manufaktura, a po manufakturze przemysł fabryczny. Gdy zmie-

nia się gospodarka, zmienia się przedsiębiorstwo rodzinne. Podobnie, gdy 

zmienia się model rodziny, zmieniają się rodziny przedsiębiorców. Tak było, 

jest i prawdopodobnie będzie już zawsze. Prowadzi to do powstania barwne-

go kolażu złożonego z rolników, rzemieślników, usługodawców, handlowców, 

przemysłowców, do których niebawem dołączą zapewne też firmy digitalne 

oraz małych i dużych, starych i młodych, tradycyjnych i nowoczesnych rodzin 

przedsiębiorców, zróżnicowanych systemów zamkniętych i otwartych.

Oczywistym jest, że nie wszystkie przedsiębiorstwa rodzinne przetrwają. 

Dobrze znany na całym świecie fenomen, jakim jest syndrom Buddenbro-

ków, to historia o wzroście i rozpadzie niemieckiej rodziny przedsiębiorców. 

Wzrost i rozpad nie są cechą szczególną przedsiębiorstw rodzinnych. Żaden 

ze stworzonych przez człowieka systemów nie jest wieczny – podobnie jak 

wiecznym nie jest sam człowiek. Przedsiębiorstwa powstają, rosną, dojrzewa-

ją i przemijają, tak samo jak religie, państwa i partie polityczne. To samo ty-

czy się spółek publicznych czy spółek Skarbu Państwa. Średnia długość życia 

przedsiębiorstwa będącego własnością rodziny wynosi trzy pokolenia i jest 

tym samym dłuższa od średniej długości życia spółek publicznych. Ponadto 

może ulec wydłużeniu. Najstarsze firmy rodzinne liczą po kilkaset lat, a liczba 

tych, które od siedmiu, ośmiu pokoleń, czy nawet jeszcze dłużej, należą do 

jednej rodziny, nie jest wcale krótka. 
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Ale to nie znaczy, że wszystkie przedsiębiorstwa rodzinne przetrwają wieki. 

Nie wszystkie od razu będą też duże. Większość z nich jest przecież mała i cał-

kiem przeciętna. Część z nich dlatego, że nie może być inna, część dlatego, że 

nie chce. Wielu rodzinom wystarczy biznes, który jest w stanie je wyżywić. I to 

również jest cecha firm rodzinnych – tworzą miejsca pracy dla siebie i rodziny, 

realizują się w skali rzemieślniczej i to właśnie jest ich, prawdopodobnie na-

wet niewypowiedzianym celem. Ale nie wszystkim to wystarcza. Wspomniani 

już Fuggerowie, Medici& Co. stworzyli wielkie imperia. Wprawdzie pojawienie 

się po rewolucji przemysłowej potężnych inwestorów kapitałowych zmie-

niło krajobraz przedsiębiorczości w sektorze dużych firm. Jednak wciąż 30 

do 50 procent największych przedsiębiorstw zachodnich kapitalistycznych 

gospodarek narodowych jest kontrolowana przez rodziny. W gospodarkach 

rozwijających się ich udział procentowy jest zazwyczaj jeszcze wyższy. Przed-

siębiorstwa rodzinne mogą więc mieć różną wielkość – od zupełnie małych 

po całkiem spore. 

Przedsiębiorstwa różnej wielkości osiągają też często różnej wielkości sukces. 

Nie wszystkim udaje się go osiągnąć od razu. Jedni stawiają sobie cele bar-

dziej ambitne, inni mniej, ale ani jedni ani drudzy nie zawsze do nich docie-

rają, mimo iż wyznaczają je sobie sami. Niektóre przedsiębiorstwa rodzinne 

są bardzo dochodowe, inne mniej. Ale nie ulega wątpliwości, że definiowa-

nie firmy rodzinnej jako firmy „niższej kategorii” jest błędem. Legendarny 

werdykt amerykańskiego historyka ekonomii Alfreda Chandlera, stanowiący 

o tym, jakoby przedsiębiorstwa rodzinne były „niedoskonałym stadium po-

średnim, wstępem do zarządzanych przez managerów spółek publicznych” 

już dawno został obalony. Sukces przedsiębiorstwa nie zależy od tego, do 

jakiej grupy się je zalicza, lecz od wielu czynników, zarówno zewnętrznych, 

prologCzym jest sukces firmy rodzinnej?
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jak też wewnętrznych. Przedsiębiorstwa rodzinne nie są z definicji skazane 

na bycie gorszymi od przedsiębiorstw publicznych. Wśród firm rodzinnych 

istnieją lepsze i gorsze, dokładnie tak, jak wśród spółek publicznych istnieją 

te bardziej i mniej dochodowe. 

Coraz wyraźniej widać, że firmy rodzinne kierują się jednak inną logiką niż 

stricte finansowa. Spółki o znacznej wartości handlowej lub spółki publiczne 

koncentrują się przede wszystkim na celach finansowych, takich jak rosnące 

zyski lub zwiększanie wartości dla akcjonariuszy dzięki wyższej cenie akcji. 

Firmy rodzinne reprezentują inny typ kapitalizmu, daleki od anonimowych 

firm publicznych. To inny sposób prowadzenia biznesu. Mimo że wszystkie 

firmy rodzinne chcą osiągnąć dobre wyniki finansowe, jest wiele innych 

aspektów, w których rodziny mierzą wydajność. Niektóre mogą przykłado-

wo przywiązywać większą wagę do odpowiedzialności społecznej, a tym sa-

mym chronić miejsca pracy bez polityki zwolnień. Rodziny te decydują się 

utrzymywać pracowników podczas kryzysu gospodarczego, ponieważ chcą 

ich chronić lub utrzymać inwestycję w społeczność, która nie może być uspra-

wiedliwiona kwestiami czysto finansowymi. 

Warto więc postawić to pytanie: czym zatem jest sukces firmy rodzinnej? 
Czy podniesieniem wartości spółki dla akcjonariuszy, czy również dla inte-

resariuszy? Krótkoterminową maksymalizacją zysków i wartości, czy długo-

terminowym zapewnieniem szans na przetrwanie i wielopokoleniową cią-

głość? I czy znaczenie mają tylko aspekty ekonomiczne, czy również inne, na 

przykład emocjonalne? Wiemy, że firmy rodzinne podlegają innym kryteriom  

„sukcesu” niż finansowe, te zwyczajowo przyjęte w ekonomii. Aby zrozumieć, 

czym są przedsiębiorstwa rodzinne, trzeba wiedzieć, że chodzi im głównie 
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o samorealizację i realizację idei, w którą wierzą. „ Przedsiębiorcy rodzinni nie 

działają z samej chęci pomnażania zysku. Gdyby tak było, przedsiębiorcy za-

kładaliby raczej fundusze hedgingowe i działaliby jako bankierzy inwestycyjni, 

zamiast budować firmy. Istnieją lepsze sposoby szybkiego wzbogacenia się. 

Zysk jest koniecznością istnienia firmy, ale nie powinien stawać się jej celem. 

Zysk dla firmy jest tym, czym pożywienie dla organizmu biologicznego. Aby żyć, 

trzeba jeść, kto jednak z jedzenia czyni cel swojego życia – żyje krócej.”

Dyskutując o tym z właścicielami firm, coraz częściej mamy to poczucie, że 

niezależnie od tego z jakiego kraju pochodzi i gdzie prowadzi swoją firmę, 

ani w jakiej ona jest skali, przekonanie tego, że zysku nie mierzy wyłącznie 

w kategorii finansowej jest coraz wyraźniejsze. Chodzi o coś więcej. O kreowa-

nie zmian, o wpływanie na rozwój, ale i odpowiedzialność za społeczeństwo 

lokalne, za myślenie w kategorii pokoleń. J. Davis mawia: „ rodzina powinna 

wykorzystywać swoje aktywa tak, aby były zagospodarowane efektywnie, da-

wały wartość oraz satysfakcję społeczeństwu i rodzinie.”

Krajobraz przedsiębiorczości rodzinnej jest więc zróżnicowany. Firmy mogą 

być małe bądź duże, mogą istnieć od pokoleń lub od niedawna, mogą mieć 

wielu właścicieli lub niewielu, odnosić sukcesy lub nie, działać na rynkach 

łatwych lub trudnych, międzynarodowych lub lokalnych, mogą być jedno-

myślne lub skłócone, zamknięte lub otwarte, mogą występować w jeszcze 

wielu innych wariacjach. Ale jedno jest niezmienne i łączy je wszystkie:  

dominującym właścicielem 
przedsiębiorstwa jest rodzina. 

prologCzym jest sukces firmy rodzinnej?
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Tym, co różni przedsiębiorstwo rodzinne od innych form przedsiębiorczości, 

nie jest wielkość, wiek, sukces czy to, kto nim zarządza. Kwestią rozstrzy-

gającą jest struktura własnościowa 

A w przypadku firmy rodzinnej determinują ją trzy czynniki:

» Pierwszym z nich jest dominująca forma własności – oznacza to, że 

istnieje osoba lub grupa osób, które na podstawie prawnej lub fak-

tycznej większości głosów, ewentualnie konstrukcji prawnej spółki, 

są w stanie rozstrzygać o kwestiach istotnych dla przedsiębiorstwa.

» Właścicielem dominującym nie jest anonimowy inwestor lecz  

rodzina. Leżące we wspólnym interesie powodzenie przedsiębior-

stwa wzmocnione zostaje dodatkowym elementem, jakim jest po-

krewieństwo inwestorów.

» Własność dominująca powinna pozostać w rękach rodziny przynaj-

mniej przez pokolenie. 

Czym jest przedsiębiorstwo rodzinne? 

struktura własnościowa.

»»»
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przedsiębiorstwo 
+

własność dominująca 
+  

własność rodzinna 
+

własność wielopokoleniowa

przedsiębiorstwo 
rodzinne

»»
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Własność dominująca, własność rodzinna, własność wielopokoleniowa to 

trzy cechy, które sprawiają, że przedsiębiorstwo rodzinne różni się od wszyst-

kich pozostałych typów przedsiębiorstw. Niemalże całkowitym przeciwień-

stwem firmy rodzinnej jest spółka publiczna z jej fragmentaryczną strukturą 

własnościową, składającą się ze zorientowanych na szybki zysk inwestorów. 

Również inne typy przedsiębiorstw w sposób znaczny różnią się od przed-

siębiorstw rodzinnych. Te będące własnością inwestorów finansowych czy 

własnością publiczną również posiadają właściciela dominującego, jednak 

typ własności oraz czasowa perspektywa inwestycyjna są całkowicie różne. 

Ważne, by te różnice znać i je rozumieć. Bo te różnice mają swoje konse-

kwencje – ich następstwem w strukturze własnościowej będą rozbieżności 

w rodzaju misji, rodzaju wyznawanych wartości, czy wyznaczanych celów. 

Przedsiębiorstwa rodzinne muszą zadośćuczynić potrzebom rodziny w jej 

wielopokoleniowym wymiarze, spółki akcyjne zaspokoić potrzeby zoriento-

wanych na szybki zysk inwestorów. W przypadku firm będących własnością 

publiczną chodzi o to, by obok ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa 

mieć na uwadze interes polityczny jego dominującego właściciela. 

Tak jak w życiu – wszystko ma swoje plusy i minusy, a coś jest z reguły za coś. 

Podobnie jest ze strukturą własnościową firmy rodzinnej. Z każdą z trzech 

definiujących jej szczególny charakter cech wiążą się szanse i ryzyka. 

Własność dominująca skraca dystans między właścicielami a kadrą zarządza-

jącą i jasno pokazuje, kto tak naprawdę rządzi w firmie. Podobnie, w przed-

siębiorstwach posiadających dominującego właściciela decyzje podejmo-

wane są szybciej, a ich managerowie ostrożniej obchodzą się z pieniędzmi.  

prologCzym jest przedsiębiorstwo rodzinne? 
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Ale kto tak właściwie zabroni dominującemu właścicielowi nadużywania  

władzy i forsowania decyzji, które szkodzą firmie? 

Również rodzinny charakter własności dominującej jest mieczem obosiecz-

nym. Rodziny mają bardzo wiele do zaoferowania przedsiębiorstwu: know-

-how, doświadczenie, entuzjazm, jak też bonus w postaci kapitału zaufania, 

żeby wymienić tylko kilka. I lojalność. Rodziny nie rozpadają się w ciężkich 

czasach. Własna firma jest dla nich czymś więcej niż racjonalną decyzją inwe-

stycyjną. Jest częścią ich historii oraz ich tożsamości, a poczucie przynależ-

ności do firmy połączone z poczuciem przynależności do rodziny wzmacnia 

istniejące więzi. 

Ale w przedsiębiorstwie nie brakuje też złych emocji, takich jak zazdrość, nie-

chęć czy wręcz wrogość, będących następstwem poczucia dyskryminacji przy 

podziale pieniędzy, władzy, czy miłości. A ponieważ w przypadku przedsię-

biorstw rodzinnych chodzi o ponadprzeciętnie dużo pieniędzy, władzy i uzna-

nia, ryzyko konfliktu w rodzinie przedsiębiorców jest równie duże, a obawa że 

konflikt rodzinny zostanie przeniesiony do firmy uzasadniona. 

Do tego wszystkiego dochodzi  coś jeszcze. Wola, by utrzymać pozycję właści-

ciela firmy ogranicza potencjał wzrostu przedsiębiorstwa do zasobów, które 

zabezpiecza rodzina – przede wszystkim kapitał własny – na cele finanso-

wania przedsiębiorstwa. A to z reguły dużo mniej niż kapitał, który można 

zgromadzić na rynku kapitałowym. Strach przed utratą niezależności, ogra-

niczający możliwość korzystania z modelu finansowania przedsiębiorstwa 

kapitałem obcym, zmusza właścicieli do podjęcia ryzyka osiągnięcia sukcesu 

przy pomocy niewielkich nakładów finansowych. Zdecydowana większość 
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firm, z którymi pracujemy, nie sięga wcale, lub bardzo rzadko po kapitał 

zewnętrzny. I to nie dlatego, że nie zna instrumentów finansowych. Chodzi 

o to by wciąż mieć niezależność. To wielka wartość dla właścicieli firm, która 

często powoduje, że w swoich strategiach działają ewolucyjnie a nie rewo-

lucyjnie.

Szanse i ryzyka wiążą się na koniec z ostatnią cechą firmy rodzinnej, jaką jest 

jej wielopokoleniowy charakter. Myślenie o przyszłości jest zapisane w DNA 

firmy rodzinnej. Tutaj nie myśli się w kategoriach czasowych obejmujących 

kwartały sprawozdawcze, ale całe pokolenia. W sposób bardzo obrazowy 

opisał to w rozmowie ze mną (PM) dawny prezes Miele, Peter Zinkann: „Nie 

chodzi nam oto, by wartość naszej firmy była co trzy lata dwukrotnie wyższa, 

lecz o to, by co trzydzieści lat móc przekazywać dobrze prosperujące przed-

siębiorstwo kolejnemu pokoleniu”.

Kto myśli w ten sposób, formułuje inne strategie i podejmuje inne decyzje 

personalne niż ktoś, kto co trzy miesiące musi w sprawozdaniu wykazać 

kolejny sukces. Może budować swoją przewagę konkurencyjną przez lata 

i obsadzać stanowiska, które ciężko byłoby tworzyć zorientowanej na szybki 

sukces konkurencji. Ale musi się też zmierzyć ze swoim naturalnym wrogiem. 

Cykl życia, naturalne prawo narodzin, wzrastania, dojrzewania i przemijania 

dotyczy również produktu, przedsiębiorstwa oraz rodziny przedsiębiorców. 

Długość życia produktu, jakim jest firma, jest ograniczona, duch przedsię-

biorczości przygasa z pokolenia na pokolenie, a firma rodzina, która nie jest 

w stanie sprostać temu wyzwaniu, znika z rynku. Sentencje typu: „kto nie 

idzie do przodu, ten się cofa” lub „stagnacja jest regresją” i „kto nie idzie z du-

chem czasu, z czasem sam staje się duchem” są czymś oczywistym dla dobrze  

prologCzym jest przedsiębiorstwo rodzinne? 
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prosperujących przedsiębiorstw rodzinnych. Słusznie: niezłomny 
duch w przedsiębiorstwie  
i rodzinie jest nieodzowną  
determinantą sukcesu  
przedsiębiorstwa rodzinnego. 
Mimo iż w polskiej przedsiębiorczości ciągłość wielu firm została historycznie 

przerwana, to z opowieści o przedwojennych „Polskich rodach biznesowych” 

wysuwa się twierdzenie, iż kluczowe w ciągłości tych firm było zachowanie 

odwagi, chęci i wytrwałości, które wspólnie prowadziły do umiejętności 

przetrwania. Wyraźnie wybrzmiewa to w dramatycznej historii jednej z naj-

starszych polskich firm rodzinnych, która po niezwykłych trudach i kompli-

kacjach losu wznowiła swą działalność. Siła przetrwania zakorzeniona była 

nie w celach finansowych, a w wytrwałości rodziny: „jest oczywiste, że Dom 

Towarowy Braci Jabłkowskich, ma być czymś znacznie więcej niż tylko ma-

szynką do zarabiania pieniędzy. To symbol RODZINY, która po klęsce odradza 

się w wielkiej budowli.”

Trwałości firmy rodzinnej należy więc szukać na przecięciu dwóch syste-

mów: rodzinnego i biznesowego, w których jeden wciąż ma możliwość być 

wzmocnieniem dla drugiego i odwrotnie. I to nie tylko przez pryzmat spe-

cyficznych dla każdego z nich zasobów, ale również zachodzących między 

nimi relacji, w tym interpersonalnych włącznie. Oba systemy są zależne od 

siebie, co może pozytywnie, ale i negatywnie oddziaływać na siebie. Rodzina 



– 27 –

może na przykład przetrwać kryzys gospodarczy kosztem wytężonej pracy jej 

członków, często licznych godzin nadliczbowych lub uruchomienia rezerw 

finansowych rodziny. Ma wielki rezerwuar „zapasowych” źródeł i zasobów dla 

systemu firmowego. Jednak, gdy relacje i napięcia w rodzinie doprowadzą 

do konfliktów, może się to wprost przełożyć negatywnie na  ekonomiczne 

wyniki przedsiębiorstwa. 

Odmienne są więc motywy działania firm rodzinnych, często wynikające 

z nich misja, cele i wartości, które muszą prowadzić do powstania odmien-

nych strategii i struktur. A tych, każdy typ przedsiębiorstwa potrzebuje skro-

jonych na własną miarę. Stworzona w oparciu o model spółek publicznych, 

ekonomia przedsiębiorstw odpowiada na potrzeby firm rodzinnych tylko 

w ograniczonym zakresie. Przedsiębiorstwa rodzinne potrzebują swojej wła-

snej ekonomii, własnego sposobu zarządzania, takiego, który uwzględni jej 

szczególną strukturę własnościową.

Każdy, kto chce zapewnić swojej firmie długotrwały sukces, powinien wie-

dzieć o istnieniu wszystkich tych szans i zagrożeń. Nie chodzi tu przecież 

o naturalne, wrodzone wady i zalety rodzinnego biznesu. Przedsiębiorstwo 

rodzinne nie dostaje ich automatycznie, tylko dlatego, że jest przedsiębior-

stwem rodzinnym. Chodzi tu raczej o potencjalny scenariusz, który nie musi 

się spełnić. Sztuka dobrego zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym po-

lega na tym, by troszczyć się o wykorzystanie szans i wzmocnienie swojej 

przewagi konkurencyjnej oraz upewnić się, że zagrożenia nie zamienią się 

w słabe strony przedsiębiorstwa. Firma rodzinna, która wykorzystuje swoje 

szanse i stawia czoła niebezpieczeństwom, jest niemal nie do pokonania.

prologCzym jest przedsiębiorstwo rodzinne? 
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Stworzenie takich ram i takiego systemu, które firmie rodzinnej zapewnią 

długotrwały sukces w szczególnych dla niej warunkach jest zadaniem i od-

powiedzialnością właścicieli. Są oni ostatecznymi decydentami, nie tylko 

w przedsiębiorstwie, lecz wszędzie tam, gdzie zarządza się własnością. Ten 

do kogo należy ostatnie słowo, ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje. 

Fakt, że w spółkach publicznych wygląda to inaczej, nie ma nic wspólnego 

z ewentualnym odstępstwem od tej zasady. Po prostu rozdrobniona i ciągle 

zmieniająca się własność nie ma możliwości być inaczej reprezentowana 

niż przez zarządy. Te wypełniają swoje zadanie nie dlatego, że prymarnie 

przysługuje im do tego prawo wynikające z własności, ale dlatego, że ktoś 

to zadanie wypełnić musi. W końcu również spółki publiczne muszą mieć 

jasny cel i kierunek. Jednak to, że w ekonomice przedsiębiorstw ta szcze-

gólna konstelacja stała się podstawą ogólnego rozumienia ładu korporacyj-

nego, jest błędem, który należy jak najszybciej skorygować. Prawdą jest to, 

że w przedsiębiorstwach rodzinnych, jak też pozostałych typach przedsię-

biorstw o dominującej strukturze własności, nie zarząd i nie organ nadzor-

czy, lecz sam właściciel ma prawo i obowiązek stworzenia ram prawnych 

regulujących sposób zarządzania przedsiębiorstwem.

Czym jest strategia właścicielska?»»»
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W ten sposób docieramy do strategii właścicielskiej. Określa ona, jak wła-

ściciele przedsiębiorstwa rodzinnego zamierzają pełnić swoją rolę, kto po-

winien należeć do kręgu właścicieli i rodziny przedsiębiorców, co jest ich 

misją, jakie cele chcą osiągnąć, jakimi wartościami się kierować, jaką drogą 

podążać do celu, w jakie struktury i według jakich reguł się zorganizować 

i wreszcie, kto czym będzie się zajmował, za co będzie odpowiedzialny i ja-

kie należy podjąć kroki by projekt wdrożyć w życie.

To w zasadzie niczym się nie różni od tego, co musielibyśmy określić przy 

tworzeniu jakiejkolwiek innej strategii, czy to dotyczącej produktu, linii biz-

nesowej czy przedsiębiorstwa.  Powodem, dla którego strategie właściciel-

skie są wciąż jeszcze tak młodą dyscypliną, jest złe rozumienie akademickiej 

nauki o ekonomice przedsiębiorstw. Dla tych, który orientują się, że struktu-

ra własnościowa spółek publicznych ma fragmentaryczny charakter, strate-

gia właścicielska nie należy do strategii przedsiębiorstwa, lecz do dziedziny 

wiedzy w zakresie strategii inwestycyjnych. To, czy inwestując swój majątek, 

postępuje zgodnie z jakąś strategią czy nie, nie ma z perspektywy przedsię-

biorstwa żadnego znaczenia i znajduje się poza obszarem zainteresowań 

ekonomiki przedsiębiorstw. Dopiero gdy założymy istnienie właściciela do-

minującego, zauważymy, że jego strategia ma już znaczenie dla firmy. 

Nic dziwnego zatem, że tworzenie strategii właścicielskich dla przedsię-

biorstw rodzinnych nie jest wciąż przedmiotem badań naukowych w zakre-

sie ekonomii, lecz zadaniem bazujących na wiedzy akademickiej praktyków 

i doradców. Oboje, Adrianna i Peter, działamy w obszarze przedsiębiorczości 

rodzinnej w kontekście naukowym, ale na co dzień jesteśmy praktykami. 
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Pracujemy nad tymi strategiami i możemy podzielić się naszym doświad-

czeniem na tym polu. 

A w ostatnich latach dużo się w tym obszarze wydarzyło. Nie tylko w Polsce, 

gdzie na dobre rozpoczęła się już wielka fala sukcesyjna, a rozważania  

w zakresie tego jak kształtować przyszłość weszły z fazy koncepcji w fazę 

działań, ale też w Europie, gdzie coraz częściej nawet w tych już wielopoko-

leniowych firmach konieczne jest opracowanie strategii właścicielskiej. Bo 

sfera strategii biznesowej wymaga większej atencji. Chaos i coraz częstsze 

turbulencje rynkowe powodują że trzeba częściej reorganizować struktury 

biznesowe, podważać istniejące modele,  szukać nowych możliwości. A to 

wszystko z uwzględnieniem zasobów rodziny, jej podejścia do ryzyka, jej 

ambicjami i misją, która jest podwaliną wszelkich decyzji. 

Dla firm rodzinnych strategia właścicielska ma dwa główne konteksty: opra-

cowania strategii rodziny oraz strategii biznesu.

Podczas wykładu na Międzynarodowym Kongresie Firm Rodzinnych 

w Polsce, Adrianna nazwała to 

kropki i kreski. 
Modelem

prologCzym jest strategia właścicielska?



Rys. 1. Model kropka i kreska, A. Lewandowska, 2016
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Kropka symbolizuje jak w każdej strategii punkt, do którego 

zmierzamy. Jest naszą „gwiazdą polarną”, wyznacznikiem kursu. Tam szu-

kamy odpowiedzi na główne pytania związane z tym, DLACZEGO robimy to, 

co robimy? Co by zostało utracone wraz ze sprzedażą, czy zamknięciem fir-

my? DLACZEGO odnosimy rynkowe sukcesy? Czym jest sukces dla firmy pod 

względem finansowym i pozafinansowym? Dlaczego jesteśmy jedną firmą? 

Dlaczego chcemy nią pozostać? Pytanie o „dlaczego” nawiązuje do złotego 

kręgu S. Sinka. Zaczynaj od dlaczego. Później są pytania o to JAK to zrobić, 

a ostatecznie dopiero CO firma zrobi. To zmiana kierunku myślowego, która 

częstokroć oparta była na logice: CO robię – JAK  to robię – DLACZEGO to 

robię. W odwrotnej kolejności wchodzimy głębiej w sens działań. Dla firm 

rodzinnych, które mają ambicję trwać przez pokolenia, inspirować następ-

ców do aktywnego włączania się w życie firmy, znalezienie wspólnej idei, 

wspólnego DLACZEGO, ma znaczenie egzystencjonalne. To pytanie o sens,  

tożsamość, misję, wspólną ideę. Warto je stawiać każdorazowo przy zmianie 

pokoleniowej. Kiedy już znajdziemy swoje DLACZEGO, przejdźmy do konkre-

tów, a więc wizji – przełożenia naszego sensu i motywacji na konkretne dzia-

łania, działania naszej firmy rodzinnej. Wizja ta, wraz ze zmianą pokolenio-

wą, może ulegać zmianie. Nie bójmy się tego - moment  tworzenia strategii 

właścicielskiej to świetna okazja, aby taką międzypokoleniową wizję rozwoju 

firmy stworzyć, jednocześnie aktualizując strategię biznesu, dostosowując ją 

zarówno do wewnętrznych przemian (sukcesji, jeśli taka zachodzi), jak i do 

pojawiających się na horyzoncie wyzwań i zmian rynkowych. 
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Kreska symbolizuje proces na linii czasu, jest wyznacznikiem 

strategii rodziny. Do tej pory w zarządzaniu strategicznym myślenie przez pry-

zmat rodziny nie było przedmiotem rozważań. Jednak jak ustaliliśmy, biorąc 

pod uwagę zależności pomiędzy systemami (rodziny i biznesu), strategia 

właścicielska musi rozpinać się również nad strategią rodziny. Na linii czasu 

powstawać będą pytania o role rodziny, udziałowców aktywnych i pasyw-

nych, o prawa, możliwości, zakresy kompetencji, wpływów, oddziaływania. 

Jeśli wspólna idea ma być urzeczywistniana, to trzeba stworzyć jej najlepsze 

z możliwych warunków do tego. Stąd na „kresce” pojawiać się będą wszystkie 

aspekty które należy uregulować z punktu widzenia optyki rodzinnej.

Strategia WŁAŚCICIELSKA obejmuje OBIE te strategie: 
BIZNESU (kropkę) i RODZINY (kreskę). 

Zbudowaliśmy dla procesu tworzenia strategii właścicielskiej teoretyczny 

fundament, ustaliliśmy jakimi metodami będziemy je tworzyć i w jakie tre-

ści wyposażać. W międzyczasie osiągnęliśmy poziom, który umożliwia nam 

opracowanie ogólnie zrozumiałego wprowadzenia do sztuki tworzenia stra-

tegii właścicielskich w przedsiębiorstwach rodzinnych. I to właśnie jest celem 

tej książki. 

Zawiera ona aktualny stan naszej wiedzy na ten temat i została podzielona 

na trzy części:

» staranna analiza jako punkt wyjścia (rozdział pierwszy)

» czym jest strategia właścicielska (rozdział drugi)

» skuteczna implementacja, czyli jak stworzyć i wcielić w życie strategie 

właścicielskie (rozdział trzeci)

prologCzym jest strategia właścicielska?
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Zanim zaczniemy, jeszcze jedna mała dygresja. To dla nas (AL + PM) bardzo 

ważne. Stworzenie strategii właścicielskiej jest ponad wszystko zobowiąza-

niem właściciela wobec siebie samego. Formułowanie pytań o cele, warto-

ści, drogi, struktury, reguły, obszary odpowiedzialności jak też kroki, które 

należy przedsięwziąć są dowodem na profesjonalne podejście do zarządzania 

własnym majątkiem. Szukanie na nie odpowiedzi leży w interesie pytającego. 

Bo brak profesjonalizmu w kwestiach majątkowych prowadzi niemal zawsze 

do strat. Projekt: strategie właścicielskie stawia sobie za cel niedopuszczanie 

do takich sytuacji.

Ale chodzi o coś jeszcze. Niemieccy przedsiębiorcy rodzinni są zobowiązani 

nie tylko wobec samych siebie. Konstytucyjna ochrona własności nie tylko 

gwarantuje prawa, ale również nakłada obowiązki. „Własność zobowiązu-

je. Korzystanie z niej powinno zarazem służyć dobru ogółu” brzmi art. 14 

ust.2 ustawy zasadniczej. Wymóg zachowania profesjonalizmu służyć ma nie 

tylko interesom przedsiębiorcy, ale całej społeczności. Ponadto zobowiązuje 

nie tylko do tego, by profesjonalnie pełnić rolę właściciela firmy, ale też do 

tego, by zastanowić się nad tym, jak swoją działalnością zrealizować konsty-

tucyjny wymóg przyczyniania się do dobra ogółu.

Wielu przedsiębiorców rodzinnych w ten sposób myśli i postępuje. Co roku 

w ramach Instytutu Biznesu Rodzinnego działającego w Polsce, przyzna-

jemy nagrodę Firma Rodzinna Roku. Kapituła konkursu docenia te firmy, 

które potrafią łączyć biznesową skuteczność ze społeczną wrażliwością 

i lokalną odpowiedzialnością. Co roku otrzymujemy cały szereg zgłoszeń 

firm, których właściciele mają tą właśnie optykę. Strategie właścicielskie są 

doskonałym pretekstem do tego, by wspólnie uściślić na czym ten sposób 

myślenia dokładnie polega.
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