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• Rodzinna czyli JAKA? Czy, a jeśli tak, to jakie 
różnice biznesowe są w zarządzaniu firmą  
rodzinną i nierodzinną?

• Jak „nie-Twoja” firma być „Twoja”?                
O zaangażowaniu i zarażaniu zaangażowa-
niem w epoce „quiet quitting”

• Kiedy „obcy” przestaje być obcy? Czyli czy 
możliwe jest zrobienie kariery w firmie       
rodzinnej?

Webinar 
Manager w firmie rodzinnej – fakty i mity

Główne zagadnienia z dyskusji:
• W firmie rodzinnej panuje kultura zamknięta (fakt czy mit?)
• Firma rodzinna jest mała i nie myśli o rozwoju (fakt czy 

mit?)
• Pracownicy to bierni uczestnicy procesu sukcesji –                    

- bezpośrednio sukcesja ich nie dotyczy (fakt czy mit?)
• W firmie rodzinnej nie można zrobić kariery (fakt czy mit?)
• Karierę w firmie rodzinnej mogą zrobić tylko „swoi” (fakt 

czy mit?)

„Nie chodzi nam o to, by firma była co trzy lata 
dwukrotnie większa, lecz o to, by co 30 lat 
móc przekazać prosperujące przedsiębiorstwo    
kolejnemu pokoleniu.”

Prezes Firmy MIELE.

Zeskanuj kod QR,
by obejrzeć webinar

• Właściciel nigdy nie zaufa osobie z zewnątrz 
(fakt czy mit?)

• Budowanie zaufania w firmie rodzinnej trwa 
dłużej niż w firmie nierodzinnej (fakt czy 
mit?)

• Praca managera w firmie rodzinnej i niero-
dzinnej niczym się nie różni – firma to firma 
(fakt czy mit?)

• Zmieniając pracę co 3 lata odnajdę poczucie 
sensu (fakt czy mit?)
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DLACZEGO?

Rosnąca skala działania firmy

Rosnące znaczenie danych, 
a nie tylko intuicji

Rosnący potencjał 
i możliwości rynkowe

Coraz większa złożoność wyzwań, 
wynikająca głównie z globalizacji 

oraz wzrostu konkurencji

Zmiana pokoleniowa

Coraz większa złożoność struktury 
własności i zarządzania wynikają-
ca z wchodzenia do biznesu kolej-

nych pokoleń

Co manager wnosi do firmy?

Profesjonalizacja procesów

Doświadczenie biznesowe z różnych 
firm, nowe spojrzenie

Uczy kolejne pokolenia, jest pomo-
stem między nestorem z (za) 
młodymi sukcesorami

Obiektywizm


