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• Korporacja vs. family business. Co musisz 
sprawdzić i ustalić, zanim powiesz „tak"?

• Jak przygotować się do wejścia w rolę sukceso-
ra spoza rodziny?

• Jak skutecznie przeprowadzić rekrutację? 
Opcja z wewnątrz czy jednak szukać           
kompetencji na zewnątrz?

Webinar 
Manager spoza rodziny w firmie rodzinnej – jak z sukcesem zaplanować ścieżkę kariery

Przywództwo w dzisiejszych czasach: 
„Dobry lider wytycza wizję, wprowadza wizję w działanie          
i sprawia, że ludziom chce się „iść o jedną milę dalej”. 

W firmach rodzinnych uwypuklenie dwóch cech:
• Perspektywa długoterminowa; cel: trwanie
• Jeszcze wyższe kompetencje w zakresie zarządzania            

relacjami”
Zofia Dzik

„Na jednym brzegu stoi właściciel – założyciel ze 
swoją 30-letnią perspektywą. Most przekracza 
sukcesor – z rodziny lub spoza rodziny. 
A na drugim końcu mostu czeka przyszłość.”

Szymon Trzebiatowski  

Zeskanuj kod QR,
by obejrzeć webinar

Jakiemu managerowi będzie łatwiej               
w firmie rodzinnej?

• Kompetencje społeczne (inteligencja emo-
cjonalna, empatia) co najmniej tak ważne jak 
kompetencje merytoryczne 

• Różnorodność doświadczeń
• Doświadczenia z firmy rodzinnej choćby 

na początku kariery  
Tomasz Magda

Małgorzata Klich 

Wicedyrektor Biura Rozwoju 

w Wyższej Szkole Humanitas

„Dobry lider zmianę zaczyna od siebie. Szuka, co 
sam może robić lepiej i sprawdza, jak może pomóc 
innym w stawaniu się lepszym.”

Maciej Strus

Jak właściciel może lepiej przygotować firmę do 
zatrudnienia sukcesora spoza rodziny?
• Otwartość na zmianę
• Otwartość na różnorodność (osoby spoza rodziny 

widoczne w KRS)

Zostań świadomym liderem gotowym na wyzwanie zarządzania w firmie rodzinnej!

8,1% sukcesorów chce przejąć firmę od rodziców. To bardzo mało! Co z 91,9% firm*?

Właściciele firm rodzinnych muszą pomyśleć nad swoją gotowością do zatrudnienia         
managera spoza firmy i zdefiniować jego rolę. Tak jak managerowie muszą sprawdzić,             
czy są gotowi, aby pracować w firmie rodzinnej. 

Wsparcie współpracy rodziny właścicielskiej oraz kadry managerskiej stało się częścią misji 
IBR – aby firmy rodzinne mogły trwać. 

*Lewandowska A., Tylczyński Ł., Barometr sukcesyjny. Ścieżki kariery pokolenia next generation w pol-
skich firmach rodzinnych. Wydawnictwo Instytut Biznesu Rodzinnego, Poznań 2018.


