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1.   Wiem, że firmy rodzinne to nie tylko małe 

przedsiębiorstwa i potrafię wymienić 

przynajmniej kilka polskich dużych 

marek, które są rodzinne
2.   Uważam, że firma rodzinna może być 

pełna ciekawych wyzwań managerskich

3.   Jestem gotowy, aby działać „poza 

schematem” i szukać nieszablonowych 

rozwiązań
4. Jestem gotowy na szybkie decyzje i 

dopasowanie się do zmienności sytuacji

5.   Jestem gotowy, aby pracować w 

środowisku rodzinnym – z 

uwzględnieniem relacji rodzinnych (np. 

pomiędzy ojcem, synem, braćmi, matką i 

córką)
6. Jestem gotowy do zrozumienia rodziny 

właścicielskiej - mam empatię dla 

właściciela i jego marzeń
7.   Jestem gotowy do zmiany optyki i wzięcia 

odpowiedzialności za firmę

8.   Jestem gotowy do edukacji w zakresie 

profesjonalnych firm rodzinnych (np. 

udział w programach szkoleniowych, 

programie MBA dla Zarządzających w 

Firmie Rodzinnej, kongresach)
9.   Jestem gotowy do innego niż w firmach 

nierodzinnych formułowania celów –

długowieczność jako cel nadrzędny

10.   Jeśli pracuję już w firmie rodzinnej, jestem 

gotowy, aby spojrzeć na firmę z boku i 

wykorzystać możliwości rozwoju, które mi 

daje. Jeśli dopiero zastanawiam się nad 

pracą w firmie rodzinnej – wiem, że mogę 

się w niej rozwijać, nie traktuję jej jedynie 

jako okresu przejściowego

Suma wartości w kolumnach

Wynik łączny
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Wynik

Rekomendacje i wskazówki

10 – 25 Wynik poniżej połowy, czyli poniżej 25 punktów oznacza, że potrzebna jest firma rodzinna na 

razie nie jest dla Ciebie. Weź udział w webinarach Instytutu Biznesu Rodzinnego i zgłoś się do 

nas po materiały z poprzednich – wciąż możesz rozwijać się w firmie rodzinnej w przyszłości. 

25– 42 Wynik powyżej połowy do poziomu 42 punktów oznacza względne przygotowanie do pracy w 

firmie rodzinnej. Nadal jest potencjał do poprawy, nie zamykaj się jednak na firmy rodzinne! 

42 – 50 Gratulujemy, jesteś gotowy na rozwój w firmie rodzinnej! 
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