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Słowo wstępu

Zainteresowanie polską przedsiębiorczo-
ścią rodzinną, założycielami firm rodzin-
nych, którzy nadali rytm polskiej gospo-

darce po ponad 25 latach działania na wolnym 
rynku, ich rodzinami, które mają ogromny 
wpływ na kształtowanie i trwałość rodzinnych 
biznesów, procesem sukcesji oraz  sukcesora-
mi, w których rękach spoczywa nadanie kierun-
ku rozwoju i opracowania wizji przyszłości firmy, 
jest obecnie tak intensywne, tak żywe i znaczące, 
jak jeszcze nigdy przedtem. 

Kluczowe staje się zatem zwrócenie oczu i peł-
nej uwagi tam, gdzie leży podstawa sprawnie 
funkcjonującego przedsiębiorstwa rodzinne-
go, która wynika nie tylko z definicji, ale także  
z praktycznej wiedzy o przedsiębiorczości ro-
dzinnej i przenikania się jej trzech najważniej-
szych obszarów: 

1) własności firmy w rękach rodziny, 
2) zarządzania firmą przez rodzinę, 
3) intencji przekazania firmy następnemu 
pokoleniu. 

Te trzy warunki, definiujące firmę jako ro-
dzinną, stały się podstawą do wielu badań  
i analiz, aby jak najlepiej zrozumieć procesy za-

dr Adrianna Lewandowska, MBA
Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego 

chodzące wewnątrz zarówno firmy, jak i rodziny. I o tyle, o ile profesjonalizacja zarządzania oraz określenie pro-
centowych ilości udziałów, czy też własności, jest stosunkowo łatwo mierzalne i możliwe do zdefiniowania, o tyle 
wypełnienie trzeciego warunku – wykazania intencji zapewnienia firmie trwałości i pozostawienia jej w rę-
kach rodziny – jest znacznie bardziej skomplikowane i… wieloczynnikowe. Bo czyż można z łatwością określić, w 
jakim stopniu zamiary przekazania firmy przekute zostaną w zrealizowaną sukcesję? Co wpływa pośrednio bądź 
bezpośrednio na decyzję o zapewnieniu firmie wielopokoleniowości, która de facto podejmowana jest… w głowie  
i sercu założyciela firmy rodzinnej?

W celu znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania, przeprowadzone zostało badanie FACTS (ang. Family Firms 
Antecedents & Consequences to Succesion Styles), które skupia się na określeniu determinantów wpływających na 
podjęcie decyzji o formie sukcesji, rozważając przy tym wpływ uwarunkowań zarówno instytucjonalnych, norma-
tywnych, kulturowych jak i indywidualnych.

Mam ogromną nadzieję, że wyniki badania FACTS, przedstawione w niniejszym raporcie, staną się dla Państwa 
ciekawym źródłem zarówno wiedzy o przedsiębiorczości rodzinnej, jak i inspiracją do lepszego zrozumienia deter-
minantów i motywów do podjęcia decyzji o sukcesji i zapewnienia swojemu przedsiębiorstwu wielopokoleniowej, 
stabilnej przyszłości. 

Zapraszam do lektury!

„Are family firms born, or made?”
- Chua, Chrisman & Chang

 
 

  

„Successors can’t learn from their 
mistakes if they’re never allowed to 
make any.”

- Leon A Danco

 
 

„Families are from Venus, 
businesses from Mars.”

- Alan Barker

  

 

“There’s nothing that makes 
    you more insane than family. 
 Or more happy. 
  Or more exasperated. 
   Or more… secure.”

- Jim Butcher
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O raporcie

Kontekst przedsiębiorczości rodzinnej, ze względu na nieustannie rosnące zainte-
resowanie jego złożonością i kompleksowością,  stał się tematem wieloaspekto-
wym; można przedstawiać go w perspektywie wyników badań, faktów i definicji, 

a także w perspektywie wysoce nieoczywistej; oczekiwań, stereotypów, spekulacji i do-
mysłów. Dlatego też niniejszy Raport zawiera podsumowanie najważniejszych wnio-
sków, opracowanych na podstawie wyników zebranych na potrzebę realizacji bada-
nia FACTS, wraz z zestawieniem ich z najbardziej powszechnymi stereotypami, czy też 
oczekiwaniami względem firm rodzinnych. 

Badanie FACTS (ang. Family Firms Antecedents & Consequences to Succesion 
Styles – Rodzaje sukcesji w firmach rodzinnych: determinanty i skutki) zostało prze-
prowadzone przez Martę Widz w szwajcarskim Centrum Biznesu Rodzinnego na Uni-
wersytecie w St. Gallen (CFB-HSG) przy wsparciu operacyjnym Instytutu Biznesu 
Rodzinnego. W badaniu wzięło udział 696 respondentów (przedsiębiorcy rodzin-
ni, założyciele firm, członkowie ich rodzin, oraz kluczowi pracownicy firm rodzinnych  
z całej Polski), którzy pomiędzy lutym a majem 2014 roku wypełnili szczegółową an-
kietę, obejmującą swoim zakresem obszar firmy rodzinnej, podziału własności, 
sprawowania władzy, potencjału sukcesyjnego przyszłego sukcesora, a także 
wpływu rodziny oraz czynników instytucjonalnych, normatywnych, czy też oso-
bowościowych na podjęcie konkretnej decyzji sukcesyjnej. 

Na podstawie tego badania, a także po wnikliwej analizie jego wyników, z dumą pre-
zentujemy Wam zbiór najważniejszych, a zarazem najciekawszych i najbardziej zaska-
kujących faktów, które obalają niektóre powtarzające się stereotypy polskiej przed-
siębiorczości rodzinnej. Wyniki zostały sklasyfikowane i opisane w 5 najważniejszych 
obszarach przedsiębiorczości rodzinnej: założyciel, firma rodzinna, sukcesja, rodzi-
na oraz sukcesor.  

W połączeniu z merytorycznymi wypowiedziami i komentarzami ekspertów w zakresie 
przedsiębiorczości rodzinnej, a także przy zestawieniu międzygeneracyjnych spojrzeń 
na prowadzenie biznesu rodzinnego Rodziny Kostrzewskich (założycieli firmy rodzinnej 
FCB, oraz wszystkich sukcesorów), Raport FACTS – PREFERENCJE SUKCESYJNE POL-
SKICH PRZEDSIĘBIORCÓW RODZINNYCH odpowiada na najbardziej nurtujące pyta-
nia dotyczące sukcesji i firm rodzinnych, dostarcza praktycznej wiedzy oraz uświadamia 
jak wielowątkowe jest dążenie do wielopokoleniowości firmy już od samego począt-
ku jej istnienia, tak aby w przyszłości mogła stać się stabilnym przedsiębiorstwem 
z długoterminową perspektywą rozwoju i trwania.

Od autorki badania FACTS

Szanowni Państwo, 

Polska przedsiębiorczość rodzinna to świat fascynujący: to 
świat biznesu, a zarazem świat emocji i rodzinności, 
świat głęboko osadzony w realiach kulturowych i insty-

tucjonalnych Polski. Świat, który zaprasza do zgłębienia właśnie te-
raz, w szczególnym historycznym momencie fali pierwszych sukcesji. 
Decyzje o formie sukcesji podejmowane są przeważnie przez zało-
życieli firm, od nich więc w głównej mierze zależy czy firma przed-
siębiorcy stanie się firmą rodzinną. Co wpływa na tę decyzje? Jacy są 
polscy założyciele firm? Czego pragną? Czy mają szanse na udaną 
sukcesję wewnątrzrodzinną?

Pierwszym sukcesjom - procesowi stawania się przez przedsiębior-
stwa firmami rodzinnymi - przypatruję się z pewnym dystansem, 
który daje mi fakt bycia osadzoną w rzeczywistości szwajcarskiej, 
gdzie przedsiębiorczość rodzinna ma swoje długie, nie zmącone lo-
sami historii, korzenie. Ten dystans daje mi możliwość uchwycenia 
pewnej unikalności polskich firm rodzinnych, a czasem nawet 
pewnych sprzeczności w ich działaniu. 

Spójrzmy więc razem na pewne fakty, które po głębszej analizie 
mogą być naprawdę zaskakujące. W odróżnieniu do krajów euro-
pejskich ogrom polskich firm rodzinnych ma intencje kontynu-
owania przedsiębiorczości rodzinnej poprzez przekazanie wła-
sności (74%) i władzy (70%) w ręce następnego pokolenia. 

Ale aż 60% założycieli chce zachować co najmniej 10% udziału wła-
snościowego nawet po ustąpieniu z funkcji prezesa. Co więcej, aż 
22% założycieli ma zamiar pozostawić wszystkie udziały firmy 
w swoich rękach aż do momentu śmierci! Tylko 40% założycieli 
jest gotowa przekazać następcom powyżej 90% własności firmy w 
procesie sukcesji, redukując tym samym swoją rolę do roli mniejszo-
ściowego udziałowca.

Ponadto aż 58% założycieli firm ma zamiar zachować aktywną rolę 
zarządczą w firmie także po przekazaniu funkcji prezesa w ręce na-
stępcy: wśród nich najwięcej ma zamiar sprawować funkcję w ra-
dzie nadzorczej firmy przez... ponad 21 lat od momentu sukcesji 
władzy. Podobnie, aż 58% założycieli planuje zatrzymać swoje biuro 
w firmie przez okres do pięciu lat po przekazaniu wszystkich funkcji 
zarządczych. Ale aż 13% założycieli zatrzyma biuro aż do końca 
swoich dni! Tylko 18% założycieli jest gotowych na całkowite od-
sunięcie się od zarządzania firmą i „wyprowadzenie się“ z biura po 
dokonanej sukcesji.

Polscy przedsiębiorcy więc, pomimo tego, ze tak bardzo pragną 
przekazać stery firmy następnemu pokoleniu, nie są jeszcze w peł-
ni przygotowani mentalnie do stworzenia sukcesorom prze-
strzeni do samodzielnego zarzadzania firmą. 

Zapraszam Was zatem do wspólnego zgłębienia - czasem bardzo 
zaskakujących - faktów polskiej przedsiębiorczości rodzinnej!

Marta Widz
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Przedsiębiorczość rodzinna

Charakterystyka: czym jest firma rodzinna?

Przedsiębiorczość rodzinna to bogaty i nieustannie powiększający się obszar, w którym jest miejsce dla szero-
kiego spektrum interpretacji, dlatego też w praktyce nie istnieje jedna, klasyczna i powszechnie obowiązująca 
definicja określająca, kiedy przedsiębiorstwo może być zaklasyfikowane jako rodzinne. Oczywiście jednak w 

literaturze i licznych badaniach zajmujących się problematyką firm rodzinnych, pojawiają się kryteria i warunki, po 
spełnieniu których, firmę może uznać za rodzinną, a także wiele definicji, na których kształt ma perspektywa defi-
niującego. 

Trzy nadrzędne kryteria definiujące firmę, jako rodzinną:

Własność firmy jest w rękach rodziny,
Rodzina zarządza firmą,

Istnieje intencja przekazania firmy następnemu pokoleniu

Sukcesja wewnątrzrodzinna jako determinant rodzinności firmy

„Sukcesja wewnątrzrodzinna to dynamiczny proces za-
chodzący między dwoma generacjami, którego celem jest 
transfer do młodszego pokolenia wiedzy, władzy i własno-
ści z zachowaniem indywidualnych dla danego biznesu i ro-
dziny wartości, ważnych dla obu stron procesu” 

dr Adrianna Lewandowska, prezes IBR

Decydującym momentem, w którym firma może zostać określona mianem 
firmy rodzinnej, jest ten, w którym podjęta zostaje decyzja o sukcesji, 
w wyniku której w rękach rodziny pozostanie większość udziałów wła-

snościowych i / lub zarządzanie firmą . 

Co ciekawe to intencja przekazania firmy w ręce następnego pokolenia jest 
kluczowa. W Polsce decyzja ta często podejmowana jest tylko przez… założycie-
la i głównego właściciela firmy rodzinnej, a do tego… tylko w jego myślach.

Prawie 87% badanych założycieli firm uważa swoje przedsiębiorstwo  
za rodzinne. To bardzo wysoki wskaźnik. Jednakże... co oznacza w prak-
tyce? 

Od momentu decyzji o chęci przeprowadzenia zmiany międzypokoleniowej do 
wdrożenia w życie poszczególnych jej kroków często mijają lata. Zatem poja-
wienie się myśli o sukcesji może być szansą na przemyślenie długookresowej 
strategii firmy oraz przeanalizowanie wizji przyszłości założyciela i jego 
rodziny. Im większe bowiem przedsiębiorstwo, tym więcej potencjalnych się ról 
dla poszczególnych osób, zgodnie z modelem trzech okręgów firmy rodzinnej.

87% 
założycieli 
uważa
swoją firmę  
za firmę rodzinną, 
będzie więc 
potencjalnie 
dążyło do 
przekazania jej 
następnemu 
pokoleniu.

"Przedsiębiorstwo rodzinne to firm
a o 

dowolnej form
ie organizacyjno-prawnej, 

której kapitał w całości lub decydującej 

części zanajduje się w rękach rodziny, w 

której jeden lub kilku członków rodziny 

wywiera decydujący wpływ na kierow-

nictwo lub sprawuje funkcję kierowniczą, 

z zam
iarem

 utrzym
ania firm

y w rękach 

rodziny." 
prof. Krzysztof Safin
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„Firma rodzinna jest dla mnie miej-
scem,któremu poświęca się cała moja ro-
dzina. Jest dla mnie jak drugi dom, bo lu-
dzie, z którymi pracuję, to moi przyjaciele, 
a praca, którą wykonuję, jest moją pasją.”

Właściciel firmy rodzinnej

„Firma rodzinna to firma, w której pracuje 

więcej niż jedna osoba z rodziny, do której 

należą też udziały firmy, oraz planuje się 

zmianę międzypokoleniową, w celu za-

chowania ciągłości trwania firmy.” 

Pracownik Firm
y Rodzinnej 

„To firma, w której dwóch lub więcej 
członków szeroko rozumianej rodziny ma 
wpływ na kierunek rozwoju firmy za po-
mocą więzi pokrewieństwa, pełnienia ról 
managerskich lub posiadanie udziałów w 
firmie.”

Prati Davis
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Czym jest 
Firma 

Rodzinna?

WIEDZA WŁADZA WŁASNOŚĆ

W A R T O Ś C I
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Model trzech okręgów

1. członek rodziny 
     niebędący właścicielem ani pracownikiem firmy

2. udziałowiec 
     niebędący członkiem rodziny 
     ani pracownikiem firmy

3. pracownik 
     niebędący członkiem rodziny ani udziałowcem

4. członek rodziny 
     będący udziałowcem, 
     ale niebędący pracownikiem firmy

5. udziałowiec 
     będący pracownikiem firmy, 
     ale niebędący członkiem rodziny

6. członek rodziny 
     będący pracownikiem firmy, 
     ale niebędący udziałowcem

7. udziałowiec
     będący członkiem rodziny 
     oraz będący pracownikiem firmy

Oparte na R. Tagiuri, J. Davis, On the Goals of Successful Family Companies, 
„Family Business Review” 1992, nr 5, s. 43–62.

Rozpoczęcie myślenia o sukcesji 
jest więc szczególnym momen-
tem rozpoczynającym okres za-

dawania poważnych pytań i udzielania 
uczciwych odpowiedzi. Kto z rodziny 
mógłby zostać udziałowcem? Czy warto 
rozszerzyć akcjonariat na zaufanych pra-
cowników, którzy byli z nami od zawsze? 
Kto nadaje się do przejęcia sterów zarzą-
dzania? Czy są tacy członkowie rodziny, 
którzy nie powinni być w ogóle zaanga-
żowani w przedsiębiorstwo rodzinne?

1 2 3 4 5
sukcesja 
władzy

sukcesja 
własności

1. Nestor sprawuje całkowitą władzę 
     i posiada całkowitą własność

2. Sukcesor zostaje wprowadzony 
     w niektóre elementy sprawowania władzy

3. Sukcesor otrzymuje część 
     udziałów własnościowych

4. Nestor wycofuje się z zarządzania firmą 
     jednocześnie będąc jej udziałowcem

5. Nestor przekazuje 
     w ręce sukcesora całkowitą własność

Wieloetapowość polskich sukcesji może 
stać się przyczyną potencjalnych napięć 
i konfliktów na linii nestor – sukcesor, 
szczególnie w fazie trzeciej, gdy oboje 
sprawują aktywne funkcje zarządcze 
oraz są aktywnymi akcjonariusza-
mi. Kto bowiem decyduje o wejściu we 
współpracę z nowymi dostawcami? Kto 
ma decydujący głos przy zatrudnianiu 
kluczowych pracowników? Kto ustala, ile 
zysków jest reinwestowanych, a ile wypła-
canych jako dywidendy? Dokładne okre-
ślenie zakresu odpowiedzialności nestora 
i sukcesora w każdym z etapów sukcesji 
pozwoli na zminimalizowanie występo-
wania potencjalnych konfliktów wynikają-
cych z podziału władzy i własności. Jed-
nak trzeba pamiętać, że… nie wykluczy 
ich całkowicie, a ich pojawienie się jest… 
nieuniknione. 

Polskie przedsiębiorstwa rodzinne - w kierunku sukcesji

Z procesem sukcesji wiąże się wiele aspektów, dla których trzeba mieć wizję, zanim się do niego przystąpi. 
Trzeba określić jakie będą ramy czasowe sukcesji, kiedy nestor zdecyduje się opuścić przedsiębiorstwo, 
komu i jak przekazane zostaną udziały własnościowe, w jakiej formie nastąpi zmiana osoby na stanowi-

sku zarządczym, a także – najważniejsze – KTO zastąpi nestora i poprowadzi dalej firmę. Aspekt wyboru sukce-
sora jest jednym z najważniejszych w całym procesie sukcesji. Do kryteriów wyboru najlepszego kandydata zalicza 
się z pewnością kompetencje branżowe, kompetencje przywódcy, wzajemny poziom zaufania , a także… fakt 
przynależności do rodziny.

Jak pokazują wyniki badania FACTS w Polsce to właśnie sukcesja wewnątrzrodzinna jest najczęściej wybieraną for-
mą sukcesji. W praktyce proces takiej sukcesji przebiega w pięciu następujących po sobie fazach obejmujących 
stopniowe przekazywanie przez nestora-założyciela władzy i własności na ręce sukcesora-potomka.

WŁAŚCICIEL(E)

RODZINA FIRMA

2

4 5

31 6

7 N E S T O R

N E S T O R

S U K C E S O R

S U K C E S O R
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I. ZAŁOŻYCIEL
 - PROFIL POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY

Założyciel firmy jest jej filarem, od którego zaczyna się cała układanka. Wizja założyciela, w sposób naturalny, 
staje się wizją firmy; silne strony założyciela są silnymi stronami firmy; plany założyciela z pewnością w przy-
szłości będą planami firmy. Dlatego właśnie tak ważne jest określenie profilu polskiego przedsiębiorcy, 

którego charakter jest ściśle związany z charakterem całej firmy, którą stworzył od podstaw. 

Jak wykazało badanie FACTS, założyciel polskiej firmy, to przedsiębiorca z krwi i kości; nie boi się wyzwań, z od-
wagą patrzy w przyszłość, a jego największymi motywami do rozpoczęcia działalności gospodarczej były przede 
wszystkim te dyktowane sercem, pasją i ogromną nadzieją na stworzenie długoterminowej wartości dla siebie, 
swojej rodziny, pracowników i klientów. I to pomimo galopującej inflacji oraz bardzo wysokiego poziomu bez-
robocia, który utrzymywał się w Polsce na początku lat 90-tych: do tej bowiem dekady sięga historia większości 
dzisiejszych polskich przedsiębiorstw rodzinnych.

5 kluczowych aspektów 
przedsiębiorczości rodzinnej- fakty

FAKT

FAKT

aż  92% 
założycieli firm uważa, że 
przedsiębiorczość i prowa-
dzenie biznesu ma więcej 
zalet, niż wad! 

Co ciekawe i wskazujące na prawdziwy hart 
ducha, siłę i wolę walki o przyszłość biz-
nesu, pomimo wielu przeszkód w otocze-
niu biznesowym, które w znaczącym stopniu 
mogą wpływać na powodzenie bądź porażkę 
przedsiębiorstwa, w szczególności takich jak 
(najczęściej wskazywane przez założycieli firm 
rodzinnych) wysokie stawki podatkowe, 
ubezpieczenie socjalne, brak wykształco-
nej siły roboczej, nieuczciwa konkurencja 
oraz korupcja, wielu założycieli i tak uważa, 
że warto podejmować się trudu prowa-
dzenia własnej firmy i co więcej – rekomen-
duje to swoim dzieciom!

4

FAKT

aż  78% 
założycieli firm rekomendu-
je swoim dzieciom zosta-
nie przedsiębiorcą

5

ponad  81% 
założycieli firm za największą 
motywację do założenia
biznesu uznała potrzebę 
samorealizacji

FAKT

aż  74% 
założycieli firm 
wskazuje na dobry pomysł 
na założenie biznesu jako 
drugi spośród motywów 
do rozpoczęcia działalności

2

FAKT

dla  71% 
założycieli firm 
bardzo ważna była swoboda 
wyboru miejsca i czasu 
pracy, a także potencjalnie 
wyższe dochody

3

O dużej odwadze, dojrzałości i zarazem goto-
wości biznesowej polskich przedsiębiorców 
świadczy chęć i potrzeba realizowania pasji  
i celów zawodowych, która była znacznie wyż-
sza niż motywy dyktowane presją finansową, 
np. niższe podatki oraz brak innych moż-
liwości zatrudnienia to odpowiedzi wska-
zywane jako najmniej ważne. 

Ponadto, pomimo tego, że prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej wiąże się z wieloma 
trudnościami i wyzwaniami, których pokona-
nie wymaga czasu, siły i umiejętności, polscy 
założyciele firm nie czują się nadmiernie 
przytłoczeni wadami związanymi z prowa-
dzeniem własnego biznesu. Ryzyko ban-
kructwa jest znaczącą wadą dla 59% zało-
życieli firm, niestabilne przychody dla 54%, 
ale już brak stałych godzin pracy odstrasza 
tylko 37% założycieli, ryzyko porażki oso-
bistej 45%, natomiast około 35% założycieli 
boi się wystąpienia trudności w pogodzeniu 
obowiązków firmowych z rodzinnymi. 

1

„Widzisz synu, własny biznes to 
ciążka praca, ale i dużo satysfakcji. 
Kiedyś… to wszystko będzie Twoje”
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FAKT

aż 56% 
założycieli firm potwierdziło 
w badaniu FACTS, 
że interesuje się i dba 
o różne pozazawodowe 
aspekty życia swoich 
pracowników

2

FAKT

ponad 55% 
założycieli udziela swoim 
pracownikom rad w taki 
sposób, jakby stanowili 
część rodziny

3

FAKT

najwięcej, bo aż  72% 
założycieli stara się poma-
gać swoim pracownikom 
nawet w problemach nie-
związanych z pracą zawo-
dową

FAKT

aż  67% 
założycieli, którzy uważają 
swoją firmę za rodzinną, 
traktuje ją także jako zabez-
pieczenie emerytalne 

5 Jednak trzeba pamiętać, że brak pełnej świa-
domości, na czym polega pełna profesjo-
nalizacja firmy rodzinnej, może stać się 
przyczyną wielu konfliktów pomiędzy rodziną 
zaangażowaną w biznes rodzinny, szczególnie 
jeżeli majątek firmy jest wykorzystywany 
do celów osobistych i nie ma wyraźnego 
podziału majątku firmy, od majątku ro-
dziny. 

4

II. FIRMA RODZINNA
 - ZNIKOMA PROFESJONALIZACJA POLSKICH FIRM RODZINNYCH

Przedsiębiorstwo rodzinne, aby mogło skutecznie funkcjonować na rynku pełnym konkurencji, potrzebuje 
nie tylko odpowiedniej osoby na stanowisku zarządczym, sprawnego zespołu pracowników, czy wa-
runków do rozwoju i realizacji celów strategicznych, ale także wsparcia i zaangażowania rodziny 

biznesowej oraz profesjonalizacji działań wewnątrzfirmowych, specyficznych i charakterystycznych właśnie 
dla przedsiębiorstw rodzinnych. 

W ciągu ostatnich lat powstały instytucje i stowarzyszenia dedykowane rozwojowi przedsiębiorczości rodzinnej, 
promujące profesjonalizację firm rodzinnych. Niestety, świadomość polskich przedsiębiorców rodzinnych o ko-
nieczności wprowadzania rozwiązań, takich jak ład biznesowy i rodzinny oraz konstytucje rodzinne, które 
ułatwiają komunikację pomiędzy rodziną, regulują podział obowiązków oraz pracy, określają politykę 
zatrudnień wewnątrz rodziny, określają podział udziałów i własności, wysokość dywidend, czyli właśnie 
profesjonalizują i mówiąc wprost: ułatwiają zarządzanie firmą rodzinną, jest bardzo niska. Pomimo tego, że 87% 
założycieli postrzega firmę przez siebie założona jako firmę rodzinną, bardzo niewiele przedsiębiorstw rodzin-
nych jest członkiem organizacji zrzeszających firmy rodzinne. Wskazuje to nieustannie na ich niski poziom 
świadomości o korzyściach wynikających z zakwalifikowania własnego przedsiębiorstwa do grona przedsiębior-
czości rodzinnej.

FAKT

tylko 8% 
przedsiębiorstw rodzinnych 
jest członkiem organizacji 
zrzeszającej firmy rodzinne

1 Niestety, co za tym idzie, świadomość polskich 
przedsiębiorców rodzinnych o konieczności 
wprowadzania rozwiązań, takich jak fundacje 
rodzinne czy konstytucje rodzinne będące 
elementami ładu biznesowego i ładu rodzin-
ny, które ułatwiają komunikację pomiędzy 
członkami rodziny, regulują podział obo-
wiązków, określają politykę zatrudnienia 
rodziny, podział udziałów i własności, czy 
wysokość dywidend, jest bardzo niska.  

Naturalnym jest, że brak wiedzy, człowiek 
stara się uzupełnić (z najlepszą intencją i nie-
jednokrotnie ogromnym powodzeniem) intu-
icyjnie. Nie inaczej jest w przypadku przed-
siębiorców rodzinnych, którzy umiejętnie 
prowadzili swoje biznesy przez wiele lat, opie-
rając się na swojej intuicji, popartej ciężką 
pracą, silną motywacją do działania, a tak-
że wsparciem rodziny i bliskich pracowni-
ków. Intuicja zatem staje się ważnym „dorad-
cą” dla wielu założycieli firm rodzinnych. 

Co często kryje się pod intuicyjnym zacho-
waniem przedsiębiorcy, to fakt, że on sam 
niejednokrotnie zachowuje się w przedsię-
biorstwie… tak jak zachowałby się we własnym 
domu. Wartości wyniesione z domu, z rodzi-
ny, przenosi w sposób naturalny do swojego 
biznesu. I w tym właśnie kontekście bardzo 
widoczny okazał się kierunek paternali-
stycznego stylu zarządzania, który cechu-
je się dużą troską, zainteresowaniem i uwagą 
skierowaną na swoich pracowników, tak jakby 
byli częścią rodziny. 

Polskie firmy rodzinne nieustannie rozwijają się, zaś ich właściciele coraz częściej decy-
dują się na powierzanie zarządzania  zewnętrznej  profesjonalnej kadrze zarządza-
jącej, pozostawiając sobie, bądź swoim następcom, funkcje kontrolne i nadzorcze.  

W przededniu rozpoczynania procesu sukcesji wymaga to od nestorów wprowadzania 
odpowiednich mechanizmów zabezpieczających rodzinę i firmę. Ważnym elementem 
jest odpowiednie skorelowanie umów spółek z testamentami – tak, by w chwili, gdy 
zabraknie nestora, nawet na jeden dzień rodzina nie utraciła kontroli nad aktywami. 
Obserwujemy także coraz większe zainteresowanie działaniami z obszaru complian-
ce – weryfikacji zgodności działań firm i zarządzających nimi osób z obowiązującymi 
przepisami, których jest coraz więcej i więcej... Wzrasta rola profesjonalnych doradców; 
rośnie też zaufanie, jakim są oni obdarzani przez firmy rodzinne. To bez wątpienia 
dobra prognoza.”

Paweł Tomczykowski
Partner Zarządzający
Kancelaria Ożóg Tomczykowski

Joanna Stolarek
Lider Praktyki Sukcesji w Biznesie i Przedsiębiorczości Rodzinnej

Kancelaria Ożóg Tomczykowski
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III. SUKCESJA
 - POLSKIE PREFERENCJE SUKCESYJNE

Sukcesja jest kluczowym i zarazem ostatecznie przypieczętowującym przynależność przedsiębiorstwa do grona 
rodzinnych firm procesem, którego celem jest zapewnienie firmie trwałości poprzez przekazanie jej zarządza-
nia i własności w ręce kolejnego pokolenia. Aby zapewnić możliwie jak najwyższy poziom porozumienia po-

między pokoleniami, niezbędna staje się pamiętanie o określeniu najważniejszych wartości, które odpowiednio 
uwspólnione i przekazane dalej, pomogą nadać firmie rodzinnej kierunek rozwoju, który będzie zgodny zarówno 
z oczekiwaniami nestora jak i planami na przyszłość rozwoju firmy nestora. Sukcesja może mieć charakter 
rodzinny, gdy sukcesorem zostaje członek rodziny, któremu zostają przekazane uprawnienia do zarządzania 
firmą oraz udziały własnościowe. Może też przybrać wiele rożnych innych form, między innymi poprzez utrzymanie 
własności w rękach rodziny i zatrudnienie do zarządzania firmą managera spoza rodziny, aż po sprzedaż firmy, 
czy to pracownikom (tzw. management-buy-out), czy też osobom lub instytucjom spoza rodziny. Jak zatem wypada 
Polska i polscy przedsiębiorcy rodzinni, którzy w zdecydowanej większości założyli swoje przedsiębiorstwa zaledwie 
25 lat temu i stoją przed swoją pierwszą zmianą sukcesyjną, w porównaniu do bardziej rozwiniętych rodzinnych 
konkurentów zza granicy, którzy decydują się na swoją trzecią, czwartą, bądź jeszcze dalszą zmianę pokoleniową?

FAKT

aż 70% 
firm rodzinnych chce 
przekazać władzę w ręce 
następnego pokolenia, 
co jest ewenementem 
na tle rozwiniętych krajów 
europejskich

1 Jak się okazuje, Polscy przedsiębiorcy rodzin-
ni dalece wyprzedają swoich zagranicznych 
konkurentów w kwestii wyboru przedstawi-
ciela rodziny jako potencjalnego przyszłego 
sukcesora tak władzy jak i własności. Poniżej 
przedstawiamy preferowaną przez przedsię-
biorców rodzinnych FORMĘ SUKCESJI w 5 
europejskich krajach; w zależności od bada-
nia, uchwycona została sukcesja władzy, wła-
sności lub obu na raz. 

Pomimo wszechobecnej chęci przekazania 
sterów firmy w ręce następnego pokolenia, 
wielu nestorów, sukcesorów i ich rodzin nie 
zdaje sobie sprawy jak wieloetapowy, złożo-
ny i długi jest proces sukcesji. Staranne jego 
zaplanowanie oraz rozłożenie przejścia przez 
kolejne jego etapy w czasie, z pewnością po-
mogłoby zarówno nestorowi, jak i sukcesoro-
wi, przygotować się do zadań i wyzwań, jakie 
mogą napotkać podczas każdego z nich.

FAKT

...a aż 74% 
firm rodzinnych
chce przekazać własność 
w ręce następnego pokolenia

2

KRAJ   SUKCESJA  WEWNĄTRZ RODZINY      SPOZA RODZINY

DANIA   Władza    33%    67%

SZWECJA  Władza & Własność  35%    65%

SZWAJCARIA  Władza & Własność  39%    61%

NIEMCY   Własność   43%    57%

POLSKA   Władza & Własność          70% / 74%           30% / 26 %

Źródło: statystyki dla Danii: Bennedsen, Nielsen, Perez-Gonzalez, & Wolfenzon, 2007, s. 38; dla Szwecji: Wennberg, Wiklund, Hellerstedt, & Nordqvist, 2011, s. 360; dla Szwajcarii: Halter & Schroeder, 
2011, s. 65; dla NIemiec: Bluhm & Martens, 2011, s. 138; dla Polski: Surdej & Wach, 2010.

FAKT

aż 41% 
firm nie myślało jeszcze 
o sukcesji, nie ma więc 
żadnego planu sukcesji! 

3

FAKT

aż 41% 
rodzinnych uważa, 
że proces sukcesji będzie 
trwał nie więcej niż 1 rok 

4

FAKT

zaledwie 6% 
przedsiębiorstw zakłada, 
że proces sukcesji będzie 
trwał 6 lat lub więcej 
(na co wskazuje 
praktyka wielu 
zachodnioeuropejskich firm)

5

Polskie firmy rodzinne są coraz bardziej świa-
dome wagi i znaczenia prawidłowego i sku-
tecznego zaplanowania złożonego rodzaju 
sukcesji. Jednak co ciekawe, doświadczenia 
krajów Europy Zachodniej pokazują, ze suk-
cesja wewnątrzrodzinna wcale nie musi być 
najlepszą opcją dla zarówno firmy rodzinnej, 
jak i rodziny założycielskiej: badania Wennber-
ga, Wiklunda, Hellerstedta i Nordqvista (2011) 
w Szwecji wykazały, że firmy, które przeszły 
przez zewnątrzrodzinną sukcesję własności (tj. 
zostały sprzedane lub weszły na giełdę) osią-
gały lepsze krótkookresowe wyniki finan-
sowe; zaś firmy, w których własność pozo-
stała w rękach rodziny wykazywały wyższe 
wskaźniki trwałości i długowieczności. 

Zgodnie z powyższym, kluczowe dla firmy ro-
dzinnej, a także jej założyciela jest odpowied-
nie określenie, co w perspektywie zarówno 
krótko- jak i długoterminowej będzie z naj-
większą korzyścią dla firmy oraz całej rodziny. 
Może się bowiem okazać, że sprzedaż udzia-
łów pracownikom, czy też wejście firmy na 
giełdę, będzie dla rodziny lepszym wyborem 
niż przekazanie własności potomkowi- wy-
bór, który w polskiej rzeczywistości jest prefe-
rencją aż 74% przedsiębiorstw rodzinnych.

Kto w rodzinie, 
ten w Polsce nie zginie!

Preferowana forma sukcesji
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IV. RODZINA
 - WPŁYW RODZINY NA DECYZJE SUKCESYJNE

Jak wynika z samej definicji, to właśnie rodzina jest tym kluczowym czynnikiem, który wyróżnia firmę ro-
dzinną spośród innych form prowadzenia biznesu. Rodzina powinna posiadać większość udziałów firmy,  
a także często zarządzać firmą aby przedsiębiorstwo było uznane za rodzinne.

Jednak prawda jest taka, że ingerencja rodziny w codzienne życie firmy rodzinnej jest znacznie bardziej widoczna, 
niż można by się tego spodziewać. Już samo prowadzenie firmy rodzinnej jest bardziej skomplikowane, niż 
prowadzenie firmy nierodzinnej ze względu na fakt, że rodzina jest także dodatkowym interesariuszem firmy. 
A prawda jest taka, że wpływ rodziny na życie firmy rodzinnej jest przeogromne. Jaki jest zatem wymierny wpływ 
rodziny na firmę rodzinną, w kontekście sukcesji?

FAKT

prawie 30% 
firm rodzinnych potwierdza,
że rodzina wspólnie 
podejmuje decyzje 
dotyczące sukcesji władzy 
i sukcesji własności

1 Wpływ ten wywierany jest bezpośrednio po-
przez oddziaływanie normatywnej presji 
na decyzje sukcesyjne, które w oczach wła-
ścicieli powinny być podejmowane z pełnym 
poparciem rodziny. A preferencje rodziny 
kształtują się następująco: aż 81% założycieli 
firm uważa, że rodzina zareagowałaby bardzo 
pozytywnie na sukcesora z rodziny i aż 65% 
twierdzi, że reakcja na sukcesora spoza rodzi-
ny byłaby bardzo negatywna. Prorodzinne 
oczekiwania rodziny są jeszcze bardziej wi-
doczne w sukcesji własności: aż 82% założy-
cieli firm uważa, że rodzina zareagowałaby 
bardzo pozytywnie na przekazanie udziałów 
firmy w ręce rodziny i aż 69% twierdzi, że re-
akcja na przekazanie udziałów poza rodzinę 
byłaby bardzo negatywna.

Jednakże wpływ rodziny na przedsiębior-
stwo rodzinne może być także wywierany 
pośrednio, między innymi poprzez warto-
ści, tak ważne są dla danej rodziny, z który-
mi jej członkowie bardzo się identyfikują. Ma 
to swoje odzwierciedlenie przy kształtowaniu 
zasad i norm każdego członka rodziny, czyli 
także - założyciela firmy rodzinnej. 

FAKT

aż 88% 
przedsiębiorców rodzinnych 
przyznaje, że wpływ rodziny 
na zasady i normy, jakimi 
kierują się w życiu 
jest znaczący

2
Członkowie przedsiębiorczych rodzin, będący 
jednocześnie częścią dwóch systemów -rodzi-
ny i biznesu – są wystawieni na oddziaływania 
wartości płynących z tych dwóch, jakże róż-
nych systemów. Wartościami, które najczęściej 
ważne są z perspektywy rodziny są szacunek, 
zaufanie, tworzenie wspólnoty, okazywa-
nie emocji, zaangażowanie, wsparcie, czy 
zrozumienie; natomiast dla firmy dużo bar-
dziej liczy się konkurencyjność, pozyski-
wanie klientów, dobra jakość produktu, 
płynność finansowa czy rentowność. Aby 
przedsiębiorstwo mogło skutecznie zsynchro-
nizować unikatowe przenikanie się dwóch 
systemów – biznesu i rodziny  – powinno 
zadbać o to, aby uwspólniać pomiędzy nimi 
najważniejsze wartości.

Pomimo powszechnego stereotypu, że prze-
cież „biznes to biznes”, a przedsiębiorcy kie-
rują się tylko racjonalnymi pobudkami  
i podejmują decyzje na podstawie racjonal-
nych kalkulacji, raportów, biznes planów… 
Sposób funkcjonowania firm rodzinnych moc-
no go weryfikuje i zdecydowanie obala.  
Dzieje się tak dlatego, że w polskich realiach 
wartości rodziny mają szczególnie duży 
wpływ na jej członków, gdyż polskie rodziny 
są wysoce koherentne, co przejawia się mię-
dzy innymi tym, że członkowie rodziny bardzo 
cenią sobie więzi rodzinne, są sobą bardzo 
blisko, czy też proszą się wzajemnie o pomoc.

FAKT

aż 74% 
członków firm rodzinnych 
twierdzi, że ich rodziny 
charakteryzują się wysoką 
koherencją

3

FAKT

aż w 89% 
rodzin wszyscy są obecni 
na uroczystościach rodzinnych, 

a aż 87% członków 
firm rodzinnych ceni sobie 
więzi rodzinne 

4

Olbrzymi wpływ wartości rodzinnych można 
dodatkowo wytłumaczyć tradycyjną, kla-
syczną strukturą rodziny, w której młodsze 
i starsze pokolenie wciąż nie cieszy się równo-
uprawnieniem swoich pozycji.

FAKT

nieco powyżej 71% 
członków firm rodzinnych 
przyznaje, że w ich rodzinach 
oczekiwania starszego 
pokolenia są spełniane, ale...

5

FAKT

aż 79% 
młodszego pokolenia 
jest zachęcane do 
wyrażania własnej opinii

6
Ten zaskakujący fakt bez wątpienia przyczynia 
się do większego powodzenia polskich sukce-
sji: niezbędnym warunkiem do prawidłowego 
przejęcia firmy przez następne pokolenie jest 
także emocjonalne usamodzielnienie się 
dzieci, które gwarantuje pewnego siebie i 
niezależnego, ale jednocześnie respektują-
cego tradycję i wiedzę poprzednich poko-
leń przywódcę. 
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V. SUKCESOR
 - SZANSE NA SUKCESORÓW Z RODZINY

Sukcesorzy z rodziny, – przedstawiciele młodego pokolenia – obejmujący władzę w prowadzonych przez 
swoich rodziców firmach rodzinnych, stoją obecnie przed bardzo trudnym wyzwaniem, ponieważ wszystkie 
oczy zwrócone są właśnie na nich. To na nich spoczywa ciężar nie tylko poradzenia sobie z presją i oczeki-

waniami otoczenia (pracowników firmy, rodziny, właścicieli), poprowadzenia przedsiębiorstwa do przodu umoż-
liwiając mu ciągły rozwój i zapewniając stabilną pozycję na rynku, ale także wypracowanie własnego rytmu 
działania, odnalezienia motywacji i chęci do kontynuowania dzieła poprzedników, a także pogodzenia własnej 
wizji przyszłości firmy (i swojej własnej!), z wizją nestorów. 

Pytanie tylko, gdzie znaleźć tak wykwalifikowanego sukcesora? Czy powinien to być manager zewnętrzny, który od 
lat zbierał doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstw? Czy młodzi sukcesorzy z rodziny są odpowiednio 
wykwalifikowani, wykształceni i przygotowani do zarządzania przedsiębiorstwem? 

FAKT

aż 66% 
założycieli firm uważa, 
że co najmniej jedno z ich 
dzieci posiada odpowiednie 
KWALIFIKACJE jako poten-
cjalny sukcesor, aby skutecznie 
zarządzać przedsiębiorstwem 
rodzinnym

1

FAKT

poza tym, aż 54% 
założycieli uważa, że co najmniej 
jedno z ich dzieci wyraziło 
ZAINTERESOWANIE 
przejęciem firmy

2

Warto jednak pamiętać, że pełna sukcesja, to 
nie tylko transfer wiedzy i władzy, ale także 
własności. Bardzo niewielu przedsiębiorców 
rodzinnych decyduje się na odsprzedanie 
własności swoim sukcesorom z rodziny. Cza-
sami bowiem po prostu… sukcesorzy nie są 
w stanie sfinansować wykupu własności i tym 
samym – sukcesji własności. 

FAKT

aż 54% 
założycieli firm rodzinnych 
uważa, że ich dzieci 
NIE są w stanie udźwignąć 
ciężaru finansowania sukcesji!

3
Badanie  FACTS wykazało, że…

W przeciwieństwie do zachodnioeuropejskich 
przedsiębiorstw rodzinnych, polscy sukceso-
rzy w większości przypadków nie tylko nie by-
liby przygotowani finansowo do wykupu 
własności swoich firm rodzinnych, ale co waż-
niejsze… wcale nie muszą tego robić! Ne-
storzy często zakładają, że finansowy aspekt 
sukcesji to drobiazg, który „z pewnością 
szybko da się załatwić”! Nie dziwi więc fakt, 
że wielu obecnych właścicieli firm rodzinnych 
decyduje się ofiarować udziały swoim potom-
kom w postaci darowizny.

Coraz więcej młodych potencjalnych sukceso-
rów z rodziny (tzw. Next Gen od angielskie-
go: next generation, oznaczającego następne 
pokolenie) zdobywa wykształcenie nie-
zbędne do zarządzania firmą, odpowiednie 
doświadczenie zawodowe w innych przed-
siębiorstwach i powraca do rodzinnej firmy, 
wiedząc, że ich zdobyte umiejętności równają 
się umiejętnościom managera zewnętrznego. 
Takie podejście z pewnością daje większe 
szanse na powodzenie procesu sukcesji 
wewnątrzrodzinnej. Niezwykle ważnym jest 
to, by nestorzy wybierali na swoich następców 
osoby do tego przygotowane, biorąc pod 
uwagę ich kompetencje, a nie tylko fakt przy-
należności do rodziny! 

Zadziwiają więc fakty, że w Polsce:

FAKT

zaledwie 12% 
firm inicjuje proces sukcesji, 
ponieważ sukcesor jest przygo-
towany do swojej nowej roli 
i chce wziąć na siebie więcej 
odpowiedzialności

4

FAKT

aż 49% 
firm inicjuje proces sukcesji, 
ponieważ nestor decyduje się 
na oddanie firmy ze względu 
na stan swojego zdrowia bądź 
plany przejścia na emeryturę

5

Oczywistym jest, że zdarzają się sytuacje loso-
we, trudne, takie jak nagła choroba uniemoż-
liwiająca dalszą pracę na rzecz przedsiębior-
stwa rodzinnego. Jednak, aby zapewnić firmie 
rodzinnej jak najlepszą, stabilną przyszłość, 
warto zadbać o odpowiednie zaplanowa-
nie sukcesji i rozpisanie planu sukcesyjnego 
na długo przed planowaną emeryturą w taki 
sposób, aby obejmował on sytuacje trudne 
sytuacje losowe, wachlarz kandydatów na 
sukcesora z uwzględnieniem kwalifikacji nie-
zbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa, 
kwestię przynależności do rodziny, a także 
różne warianty przekazania własności biz-
nesu rodzinnego. 
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Komentarze ekspertów

Dominującym modelem sukcesji własności firmy rodzinnej 
w Polsce jest przekazanie jej dzieciom w drodze daro-
wizny lub w spadku. Odroczone w czasie przekazanie 

własności wynika z faktu, że firma stanowi dominujący składnik 
własności i główne źródło dochodów dla seniorów, przy braku 
innych rodzajów zabezpieczenia finansowego. 

Alternatywa w postaci odsprzedaży dzieciom udziałów w firmie ro-
dzinnej rozważana jest rzadko – przyjęło się, że dzieci i tak otrzymają 
rodzinną firmę, nie powinny więc za nią płacić. Problemem są po-
datki i finanse. W przeciwieństwie do państw zachodnich, darowi-
zna i dziedziczenie przez osoby najbliższe zwolnione są w Polsce  
z podatku, przy sprzedaży zaś założyciele musieliby zapłacić spo-
rą daninę. Sukcesorzy nie dysponują też środkami pozwalającymi 
na przeprowadzenie, nawet rozłożonego, w czasie wykupu firmy. 
Takie transakcje ogranicza też sam rynek finansowy – niewiele 
jest instytucji skłonnych dopomóc sukcesorom. Z punktu 
widzenia finansów rodziny mogą być istotne także rozliczenia 
pomiędzy rodzeństwem – jeśli nie dojdzie do równego podziału 
majątku. Rzadko które rodziny zdają sobie sprawę z obowiązku 
rozliczenia zachowku.

Coraz więcej rodzin przygotowuje się do sukcesji także poprzez 
restrukturyzację majątku oraz wydzielenie tzw. strefy se-
niora, która ma stanowić zabezpieczenie dla nestorów na czas  
po przekazaniu dzieciom własności firmy.

Łukasz Martyniec
Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego w zakresie sukcesji, 

prawnik, doradca sukcesyjny, właściciel Kancelarii Sukcesyjnej MARTYNIEC

Wartości są interpretowane w różnych kontek-
stach funkcjonowania przedsiębiorstwa rodzinne-
go. Należy pamiętać jednak, że podstawą wartości 

biznesowych są te wyniesione z rodziny, które kształtują 
system wartości członków rodziny założycielskiej, ich 
dzieci i spadkobierców. Stąd należy uznać fakt istotności war-
tości rodziny jako bazy dla rozwoju biznesu i jednostek. 

Zauważając historyczny kontekst kształtowania się wartości 
dostrzeżemy, że wpływ na to mają pokolenia wcześniejsze, 
które przez dziesiątki, a nawet setki lat wskazywały swoimi 
wyborami i decyzjami jakie wartości powinny kształtować 
światopogląd członków rodziny. Każde kolejne pokolenie 
wzbogaca się o wartości członków innych rodzin, tworząc  
w ten sposób niespotykaną i unikatową bazę dla rozwoju biz-
nesu rodzinnego.

Istotą takiego rozwoju jest jednomyślność rodziny w po-
dejmowaniu decyzji biznesowych, co bada komentują-
ca w ramach „biznesowej odpowiedzialności rodziny”, która 
nie powinna jednak być związana z normatywnym wpływem 
społecznym a opierać się na realizacji wspólnie ustalonych 
celów z zachowaniem wzajemnego szacunku i w atmosferze 
zaufania.

dr inż. Ewa Więcek-Janka
Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego, Coach i trener biznesu, 

Adiunkt Politechniki Poznańskiej

Sukcesja w firmach rodzinnych, a w szczególności sukcesja 
wewnątrzrodzinna, która jest uwarunkowana kulturowo, to 
wypadkowa filozofii i możliwości. Wachlarz sukcesyjnych 

opcji dla głównych udziałowców przedsiębiorstw rodzinnych jest 
spory i nieustannie rośnie: od oddzielenia własności i władzy, 
zatrudnienie profesjonalnych managerów, poprzez sprze-
daż przedsiębiorstwa, wykup managerski (MBO), czy też li-
kwidację aktywów, aż po samą sukcesję wewnątrzrodzinną.  
I właśnie ten szeroki wybór jest pozytywnym zjawiskiem. 

Jednakże w wielu rozwijających się krajach, wiele z wymienionych 
powyżej opcji nie jest jednakowo dostępnych: niektóre  mogą 
okazać się trudne i czasochłonne w procesie wdrażania. Prawdo-
podobieństwo wyboru oraz dążenia do konkretnej opcji sukce-
syjnej, może bardzo się  różnić w zależności od stopnia rozwoju 
danego rynku. W szczególności, sprzedaż wewnątrzrodzinna (dla 
następnego pokolenia) jest często jedynym wiarygodnym ka-
nałem sukcesyjnym dla mniejszych firm, dla których nie ist-
nieją jeszcze odpowiednie warunki rynkowe umożliwiające inne 
formy sukcesji. Właśnie w zakresie wewnątrzrodzinnych sprzeda-
ży, obserwuje się eksplozję modeli operacyjnych, dużą swobodę  
w definiowaniu „następnego pokolenia” (rodzina powiązana wię-
zami krwi, ale także małżonkowie oraz członkowie dalszej rodzi-
ny), czy mechanizmów zakupu (od darowizn aż po stopniowy wy-
kup przez następne pokolenie) oraz gotowość do rozszerzenia 
kręgu udziałowców o osoby niepowiązane z rodziną, takie 
jak zespoły managerskie! 

Uściślijmy zatem jedna rzecz: „transfer międzypokoleniowy” 
jest tylko jednym z możliwych celów, jakie może postawić so-
bie firma rodzinna; w dodatku takim, który prawdopodobnie nie 
da jej najlepszej perspektywy zrównoważonego rozwoju. Decyzja  
o sukcesji wewnątrzrodzinnej jest przede wszystkim decyzją filo-
zoficzną, a to oznacza, że nie można jej samej w sobie oceniać  
w kategorii dobrej lub złej.”

Profesor Benoît Leleux
Stephan Schmidheiny Professor of Entrepreneurship and Finance, 

IMD, Lozanna, Szwajcaria
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Długowieczność biznesu i harmonia rodziny 
– doświadczenia rodziny Kostrzewskich 
    z życia i pracy w rodzinnej firmie

Rodzina jest początkiem wszystkiego, co człowiek może stworzyć we współpracy, zaufaniu, miłości w oparciu 
o jeden spójny system wartości. Owocami współistnienia jest rozwój rodziny na wielu płaszczyznach. Jedną z 
nich może być właśnie przedsiębiorczość. Rodzina Kostrzewskich z Ostrzeszowa zajmuje się produkcją 

unikalnej ceramiki architektonicznej. Fabryka Ceramiki Budowlanej (FCB) oraz spółki Heritage i Traditio-
nal, zarządzane są już przez drugie pokolenie tej niezwykłej rodziny założycielskiej.

Firma FCB zaczęła funkcjonować na polskim rynku już pod koniec lat 80-tych, zauważając znaczący brak da-
chówki ceramicznej, którą najpierw zaczęła importować z Europy Zachodniej, a później podjęła się samodzielnej 
produkcji poszczególnych dachówek. Z roku na rok przybywało klientów oraz dystrybutorów, poszerzając zasięg 
firmy aż do Wielkiej Brytanii.

Ponieważ w działalność firmy obecnie zaangażowana jest prawie cała rodzina, ułożenie spraw biznesowo-rodzin-
nych nie było proste. Założyciele firmy długo rozmawiali ze swoimi dziećmi o tym, jak zabezpieczyć długotrwały 
rozwój firmy, zwiększyć harmonię w rodzinie i ostatecznie – zaplanować podział majątku rodzinnego 
pomiędzy dwóch synów i dwie córki. Podczas rodzinnych warsztatów prowadzonych pod okiem moderatora wy-
pracowane i zaimplementowane zostały mechanizmy zarówno w ładzie biznesowym jak i ładzie rodzinnym. 
Wszystkie regulacje zostały zapisane w Konstytucji Rodziny Kostrzewskich, która stała się najważniejszym doku-
mentem w firmie.

O wyzwaniach przedsiębiorczości rodzinnej, a także o rozwiązaniach dedykowanych Rodzinom Założyciel-
skim opowiada cała Rodzina Kostrzewskich: Pani Jadwiga Kostrzewska i Pan Jacek Kostrzewski – nestorzy,  
córki (sukcesorki): Julia Kostrzewska-Magdańska i Jolanta Kostrzewska, oraz synowie (sukcesorzy):  
Jakub Kostrzewski i Adam Kostrzewski.

Jakie są najtrudniejsze wyzwania rodziny biznesowej?

JACEK KOSTRZEWSKI: Rodzina biznesowa musi sprawnie funkcjonować na dwóch 
płaszczyznach jednocześnie: biznesowej i rodzinnej. Łączenie tych dwóch światów 
jest trudne już w obszarze komunikacji, aby nikogo nie urazić, a jednocześnie być 
konkretnym.

JADWIGA KOSTRZEWSKA: Największym wyzwaniem jest porozumienie między 
sobą w rodzinie. Potrzebna jest umiejętność prowadzenia rozmów. Wyzwaniem jest 
pogodzenie rodzeństwa o różnych osobistych potrzebach, zainteresowaniach i w 
końcu temperamentach.

JULIA KOSTRZEWSKA-MAGDAŃSKA: Często trudno rozdzielić jest sprawy ro-
dzinne i biznesowe, omawia się je lub dyskutuje poza „normalnymi” godzinami pracy, 
tak naprawdę nie ma się wolnego od firmy. W razie problemów ciężko jest czasami 
„wyłączyć” emocje.  

JOLANTA KOSTRZEWSKA:  Dla mnie największym wyzwaniem było utrzymać do-
bre relacje i stosunki między każdym z członków rodziny i pogodzić to ze sprawami 
biznesowymi.

JAKUB KOSTRZEWSKI: Z mojego punktu widzenia wyzwaniem są różnice w zain-
teresowaniach. Jeden biznes rodzinny nie jest jednakowo dobry dla każdego. Z tego 
wynikają nieporozumienia.

ADAM KOSTRZEWSKI: Jestem magistrem inżynierem - absolwentem AGH na wy-
dziale ceramiki, a więc sprawy techniczne, technologiczne są mi bardziej bliskie niż 
pozostałym członkom rodziny. Takie różnice są wyzwaniem komunikacyjnym.

Jak wychowuje się dzieci w firmie rodzinnej: czy dzieci mają więcej 
obowiązków lub muszą szybciej stać się samodzielne, aby nestorzy 
mieli czas na pracę? Jak wygląda rzeczywistość rodziny w biznesie ro-
dzinnym?

JADWIGA KOSTRZEWSKA: Wychowuje się tak samo jak w innych rodzinach, przy-
najmniej tak było w naszym przypadku. Gdy dzieci były małe, to nie spodziewaliśmy 
się, że będziemy firmą rodzinną. Oczywiście prowadziliśmy swoją działalność już wte-
dy, ale nie była aż tak absorbująca. W każdym razie zawsze z mężem mieliśmy czas 
dla dzieci, one były zawsze na pierwszym miejscu. Dzisiaj jestem szczęśliwa patrząc 
na współpracujące dzieci i nas wszystkich jako zgraną rodzinę.

JACEK KOSTRZEWSKI: Ja zwykle byłem poza domem w ciągu dnia, kiedy dzieci 
szły do szkoły. Potem czas spędzaliśmy razem. Nie wiedziałem, czym dzieci będą 
chciały zajmować się, gdy wejdą w dorosłe życie. Nie planowałem dla nich sukcesji, 
aby same mogły podjąć tę decyzję. Ta wolność dała nam zdrową przestrzeń do roz-
woju i niewymuszonej współpracy. Z perspektywy czasu myślę, że daliśmy z siebie 
wszystko, jako rodzice. 

JULIA KOSTRZEWSKA-MAGDAŃSKA: Rodzice duża pracowali, ale ze względu 
na to, że pierwsze biuro i fabryka znajdowały się tuż przy domu, to poza wyjazdami 
byli na miejscu i mieli dla nas czas.

JOLANTA KOSTRZEWSKA: Tata pracował dużo, ale zawsze miał dla nas czas. 
Mama więcej zajmowała się domem, ja chyba nigdy nie odczułam braku któregoś z 
nich, a nawet byli czasem za bardzo.

JAKUB KOSTRZEWSKI: Jako najstarszy z rodzeństwa nie odczułem braku rodziców 
jako chłopiec. To były początki różnych biznesów rodziców i niezbyt absorbujące. 
Takie były chyba też tamte czasy.

ADAM KOSTRZEWSKI: Nigdy nie odczułem tego, że jestem w rodzinie biznesowej. 
Nie nazywałem tego w taki sposób.  

Zdjęcie: kostrzewscy.pl
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Co zmieniła konstytucja w aspekcie funkcjonowania Waszej firmy?

JACEK KOSTRZEWSKI: Ambicją naszej rodziny było stworzenie fundamentu dla 
firmy długowiecznej. Tym fundamentem są jednoznaczne zapisy w konstytucji naszej 
rodziny. Są tu odniesienia do struktury własności, wyjaśniona została polityka postę-
powania z majątkiem jako rodziny założycielskiej co do jej funkcjonowania w przy-
szłości oraz wskazane zostały reguły postępowania dla przyszłych pokoleń. Również 
marka naszych wyrobów ceramiki budowlanej z segmentu premium tj. Hertitage ma 
swoje uzasadnienie w dokumentach okołokonstytucyjnych.

ADAM KOSTRZEWSKI: Konstytucja jest dla nas przewodnikiem po misji, wizji i 
wartościach, które regulują powiazania członków rodziny z biznesem. Ponadto do-
kumenty okołokonstytucyjne definiują funkcje poszczególnych członków rodziny w 
ramach organizacji. Konstytucja dla nas jest gwarantem ciągłości i bezpieczeństwa 
naszych przedsięwzięć. Jest to również ważny aspekt rynkowy. Stworzyliśmy bowiem 
marki, które na rynku domów jednorodzinnych należą do segmentu wyrobów luksu-
sowych, jak dachówka Heritage, a to szczególnie zobowiązuje.

JAKUB KOSTRZEWSKI: Rozwój biznesu na rynkach międzynarodowych wymaga 
dużego zaangażowania. Połowę swojego czasu spędzam za granicą. Konstytucja dla 
mnie i moich najbliższych jest kontraktem, w ten sposób lepiej rozumiemy swoje role. 
Moi najbliżsi i ja sam, dzięki temu dokumentowi wiemy, jakie są dokładne perspek-
tywy dla nas. Każdy zna swój czas i miejsce. Będzie też czas na realizację osobistych 
marzeń zawodowych.

JULIA KOSTRZEWSKA-MAGDAŃSKA: Konstytucja w jasny sposób określa ob-
szary działania dla każdego z nas. To wprowadza ład i usprawnia działanie. W konse-
kwencji mamy spokojniejsze życie osobiste.

JOLANTA KOSTRZEWSKA: Każdy został przydzielony do swoich obowiązków, wie 
za co jest odpowiedzialny i „gdzie jest jego miejsce”. To duże usprawnienie w komu-
nikacji i działaniu. 

A co faktycznie zmieniła konstytucja w aspekcie funkcjonowania  
Waszej rodziny?

JACEK KOSTRZEWSKI: Konstytucja wyparła wkradający się co jakiś czas chaos ko-
munikacyjny. Pozwoliła zrozumieć pozycję w rodzinie każdego z nas i wzajemną od-
powiedzialność za siebie.

JADWIGA KOSTRZEWSKA: Zmieniła kulturę prowadzenia rozmów w obrębie ro-
dziny i dzieci. Wszyscy lepiej wyrażamy chęć porozumienia się między sobą.

JULIA KOSTRZEWSKA-MAGDAŃSKA: Podczas warsztatów przygotowujących 
do sformułowania konstytucji naszego biznesu rodzinnego, wyjaśniliśmy dużo kwe-
stii, o których wcześniej się nie rozmawiało. Oczyściło to atmosferę pomiędzy nami.

JOLANTA KOSTRZEWSKA: Teraz nie ma niedopowiedzeń.  Dobra atmosfera 
sprzyja szczerości. W razie potrzeby każdy z nas może zwołać spotkanie rodzinne i 
porozmawiać o wszystkich sprawach, które wymagają konsultacji czy też po prostu 
wsparcia. 

JAKUB KOSTRZEWSKI: Dla mnie ważne było to, że każdy mógł wyrazić swoje pra-
gnienia, zgodne ze swoimi zainteresowaniami zawodowymi, bez obawy, że rodzina 
nie zechce tego zaakceptować. To ważne być częścią rodziny, a jednocześnie mieć 
swoje marzenia, które pozostali członkowie rodziny rozumieją i wspierają.

ADAM KOSTRZEWSKI: Wreszcie sprawy ruszyły do przodu. Emocje pozostały, ale 
umieliśmy nimi zarządzać.

Źródło: Instytut Biznesu Rodzinnego

Materiał pochodzi z Magazynu „Family Business. Zarządzanie firmą rodzinną” (ISSN 2451-
098X). Pełen wywiad (nr 2016/II-06/03) opublikowano w numerze 2/2016. 
Wywiad przeprowadził: Dariusz Szulc, Partner Zarządzający ARTVENTURE Public Relations
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Podsumowanie
5 najważniejszych faktów z raportu

FAKT

aż  92% 
założycieli firm uważa, że 
przedsiębiorczość i prowa-
dzenie biznesu ma więcej 
zalet, niż wad! 

1
aż  78% 
założycieli firm rekomendu-
je swoim dzieciom zosta-
nie przedsiębiorcą

FAKT

Ponad 87% 
założycieli postrzega firmę 
przez siebie założona jako
przedsiębiorstwo rodzinne...

2
a aż 67% 
z nich, traktuje ją także jako 
zabezpieczenie emerytalne!

FAKT 3
aż 70% 
firm rodzinnych chce 
przekazać władzę w ręce 
następnego pokolenia, 
co jest ewenementem 
na tle rozwiniętych krajów 
europejskich,

...a aż 74% 
firm rodzinnych
chce przekazać własność 
w ręce następnego pokolenia

FAKT 4
prawie 30% 
firm rodzinnych potwierdza,
że rodzina wspólnie 
podejmuje decyzje 
dotyczące sukcesji władzy 
i sukcesji własności,

...a aż 88% 
przedsiębiorców rodzinnych 
przyznaje, że wpływ rodziny 
na zasady i normy, jakimi 
kierują się w życiu 
jest znaczący

FAKT 5
aż 66% 
założycieli firm uważa, że co naj-
mniej jedno z ich dzieci POSIA-
DA odpowiednie kwalifikacje 
jako potencjalny sukcesor, 
ale jednocześnie...

aż 54% 
założycieli firm rodzinnych 
uważa, że ich dzieci 
NIE są w stanie udźwignąć 
ciężaru finansowania 
sukcesji!

FamilyBusiness
Z A R Z Ą D Z A N I E  F I R M Ą  R O D Z I N N Ą

Inspirująca komunikacja 

Kevin Murray

Cena: 59,00 PLN

Język liderów 

Kevin Murray

Cena: 59,00 PLN

Metaskrypt Lidera 

Jacek Santorski

Cena: 79,00 PLN

Miłość i praca 

Jacek Santorski

Cena: 36,00 PLN

Stawka większa niż biznes. 
Strategie rozwoju firm 
rodzinnych 

dr Adrianna Lewandowska, 
prof. Peter May

Cena: 45,00 PLN

Sukcesja w firmie 
rodzinnej 

Craig E. Aronoff, 
Stephen L.Mc Clure, John L.Ward

Cena: 40,00 PLN

 ZAMÓW KSIĄŻKĘ

Magazyn

     

           Zamów roczną prenumeratę!

TE I WIĘCEJ KSIĄŻEK ZNAJDZIESZ W INTERNETOWEJ KSIĘGARNI 

INSTYTUTU BIZNESU RODZINNEGO:

KSIEGARNIA.IBRPOLSKA.PL



FUNDACJA INSTYTUT BIZNESU RODZINNEGO

ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań

tel. +48 61 307 14 27
info@ibrpolska.pl

WWW.IBRPOLSKA.PL


