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Firmy rodzinne są solą każdej gospodarki. 
Profesjonalizacja w zakresie wiedzy i zarządzania 
w tym obszarze staje się kluczowym wyzwaniem 

zarówno dla rodzin biznesowych 
jak i menagerów zewnętrznych.
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Zajęcia prowadzone w ten sposób mają charakter teoretyczno-praktyczny. Celem 
specjalności jest przygotowanie studentów i uczestników zajęć online do prowadzenia 
przedsiębiorstwa rodzinnego oraz zrealizowanie zaplanowanych zgodnie z 
harmonogramem studiów tematów i celów:

Cele poznawcze
ü pozyskanie przez studentów wiedzy o istocie i specyfice funkcjonowania firm 

rodzinnych
ü wywołanie u studentów ugruntowanej racjonalnie i profesjonalnie wiedzy o ich 

umiejętnościach i inklinacjach zarządczych do prowadzenia własnej firmy rodzinnej
Cele praktyczne
ü pozyskanie umiejętności definiowania problemów zarządzania firmą rodzinną
ü pozyskanie umiejętności rozwiązywania problemów zarządzania strategicznego typu 

studialnego (przypadki) w firmach rodzinnych
ü studenci po zrealizowaniu tych przedmiotów powinni szczególnie dobrze sobie radzić 

w prowadzeniu biznesu rodzinnego

STRUKTURA I CELE KURSU
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PLAN I TEMATY SPOTKANIA
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1. Firmy rodzinne jako fundament gospodarki. 

Specyfika firm rodzinnych

2. Różnice w zarządzaniu firmach rodzinnych vs nierodzinnych

3. Sukcesja w firmie rodzinnej

4. Strategia właścicielska
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GODZIN 
DYDAKTYCZNYCH

STRON 
DEDYKOWANYCH
TREŚCI

PRAKTYCZNYCH 
CASE STUDY

Profesjonalną prezentację merytoryczną 
wraz z instrukcjami korzystania z 

materiałów komplementarnych

Praktycznie przygotowane zadanie 
do Twojej samodzielnej pracy

Studium przypadków –
przyporządkowane tematycznie case 
study przedsiębiorstw rodzinnych w 

Polsce i na świecie 

Dopasowany zestaw artykułów 
merytorycznych ze świata 
przedsiębiorczości rodzinnej 

Teoretyczne wprowadzenie do tematu –
fragmenty książek i publikacji do 
samodzielnej pracy i uzupełnienia 

wiedzy

Tematycznie dobrane wideo; wywiady z 
właścicielami firm rodzinnych, filmy i 

wystąpienia w temacie  przedsiębiorczości 
rodzinnej
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W KAŻDYM OMAWIANYM TEMACIE  ZNAJDZIESZ

W trakcie prezentacji będziesz widział pojawiające się te symbole – wtedy rekomendujemy odnieść się do załączonych materiałów. 

Tematyczne podcasty i słuchowiska 
uzupełniające omawiane tematy
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Za każdym razem kiedy zobaczysz taką (lub przed 
chwilą wymienioną ikonkę, to znaczy, że 
rekomendujemy, abyś obejrzał załączony film, 
przeczytał artykuł, wykonał zadanie, czy też 
skorzystał z CASE STUDY. 
Jest to czas na Twoją pracę – przerwij wtedy 
prezentację i wróć do niej, po wykonaniu zadania, 
przeczytaniu publikacji czy też posłuchania 
podcastu. 
Za każdym razem wskazujemy, ile czasu 
przeznaczone jest na wykonanie działania. 
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ZARZĄDZANIE FIRMĄ RODZINNĄ 
Firmy rodzinne jako fundament gospodarki. 

Istota firm rodzinnych 

 
Zadanie dla Ciebie 

 
Co będzie Ci potrzebne:  

• Notes i długopis 
• Dostęp do artykułu Nowy rozdział tej samej książki – historii rodziny Kruk 
• Dostęp do prezentacji Istota firm rodzinnych 

Czas: 45 minut 

 

Zapoznałeś się z treścią artykułu Nowy rozdział tej samej książki? Poruszyła Cię historia rodziny 

Kruków? A może już gdzieś się z nią zetknąłeś, ale nie znałeś szczegółów? Cieszymy się, że teraz masz 

pełen dostęp do informacji i widzisz, jak różnie mogą potoczyć się losy rodziny biznesowej i jak silne 

może być DNA przedsiębiorczości i chęć kontynuacji rodzinnej tradycji. Nawet w nowym wydaniu! 

 

Spróbuj teraz na podstawie przykładu firmy Ania Kruk odnaleźć cechy charakterystyczne dla firmy 
rodzinnej – co odróżnia tę firmę od innych, nierodzinnych, firm z branży jubilerskiej? Podpowiedź 

możesz znaleźć w prezentacji Istota firmy rodzinnej różnic między spółkami rodzinnymi i 
nierodzinnymi, zarówno w perspektywie firmy jak i akcjonariuszy. 

 

Przypomnijmy je: 
• Perspektywa firmy: 

o Patrzenie długofalowe 
o Podejście do ryzyka 
o Wykorzystanie instrumentów zabezpieczających 

• Perspektywa akcjonariuszy: 
o Dłuższy horyzont czasowy zwrotu z inwestycji 
o Dywersyfikacja portfeli poszczególnych akcjonariuszy 
o Koszty agencji pomiędzy zarządzającymi a właścicielami 

Dla poszczególnych cech możesz odnaleźć kilka przykładów, dla innych wcale. Ważne, byś widział 

różnicę w działaniach! 

 

Powodzenia! 
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KOMPLEKSOWY ZESTAW MATERIAŁÓW  
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ZARZĄDZANIE FIRMĄ RODZINNĄ 
 

SCENARIUSZ DZIAŁAŃ DLA STUDENTA 
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ZARZĄDZANIE FIRMĄ RODZINNĄ 
Różnice w zarządzaniu firmach rodzinnych vs nierodzinnych 

 
 
 
 

Studium przypadku 
 
Co będzie Ci potrzebne: 

• Notes i długopis 
• Możesz poprosić o pomoc osobę trzecią, by to ona przeprowadziła test i zweryfikowała wyniki – 

będzie to moderator procesu 

Czas: 60-120 minut 
 

Test weryfikujący styl zarządzania 
 

Wprowadzenie 
Kluczowym czynnikiem w zachowaniu ciągłości w firmie rodzinnej jest wybór następcy. To od niego 
zależy bowiem, czy firma rodzinna będzie dalej się rozwijać i działać na rynku. Istnieje wiele cech 
i umiejętności sukcesora, które wpływają na zwiększenie prawdopodobieństwa przetrwania firmy 
rodzinnej. Istotne jest m.in. określenie sposobu, w jaki potencjalny sukcesor będzie zarządzał firmą. 
Czy jego pomysł na prowadzenie przedsiębiorstwa jest kontynuacją tego, co zapoczątkowało 
pokolenie seniorów? Czy też kieruje się zupełnie inną wizją i wartościami? Świadomość podobieństw 
lub odmienności stylów zarządzania nestora i sukcesora powinna wzbudzić refleksję na temat 
konsekwencji zmiany zarządzania dla firmy rodzinnej po przejęciu jej przez sukcesora. 
 
Cele 
Celem narzędzia jest zweryfikowanie stylu zarządzania. Informacja o stylu zarządzania seniora jest 
ważna, aby móc zweryfikować pokrewieństwo w tym zakresie w potencjalnych sukcesorach. 
 
Wskazówki przed skorzystaniem z narzędzia 

• Zapewnij sobie wygodne miejsce, tak abyś mógł całą uwagę poświęcić narzędziu i zagłębić się w nie; 



ibrpolska.pl

ZARZĄDZANIE 
FIRMĄ RODZINNĄ     

PRZYKŁADOWE ELEMENTY ZESTAWU MATERIAŁÓW



ibrpolska.pl

ZARZĄDZANIE 
FIRMĄ RODZINNĄ     

PRZYKŁADOWE ELEMENTY ZESTAWU MATERIAŁÓW



Nasze doświadczenie



Nasze doświadczenie



Nasze doświadczenie



Nasze doświadczenie



Nasze doświadczenie



Nasze doświadczenie



ibrpolska.pl

JESTEŚ GOTOWY?
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ZACZYNAMY!



Instytut Biznesu Rodzinnego

BAZAR POZNAŃSKI

Ul. Paderewskiego 8

61-770 Poznań

61 307 14 27 

info@ibrpolska.pl

www.ibrpolska.pl




