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• Kontrola i nadzór? A może coś więcej?

• Cechy i wyróżniki profesjonalnej Rady              
Nadzorczej

• Podział zakresów kompetencji między               
Zarządem, Radą Nadzorczą a Radą Rodziny

Webinar 
Rada Nadzorcza w firmie rodzinnej – jak zaprojektować i wdrożyć nadzór właścicielski

Zarząd realizuje strategiczne cele, zarządza operacyj-
nie, kontroluje działalność biznesową, określa polity-
kę płacową. Rola zarządu. Zarząd prowadzi przedsiębior-
stwo rodzinne w oparciu o reguły prawa, wartości i cele 
określone przez właścicieli oraz o określone przez nich 
zasady (umowę spółki/statut, regulamin i inne). 

Jedne z zadań zarządu:
• Dbanie o strategię rozwoju przedsiębiorstwa uwzględnia-

jąc wartości i cele właścicieli, regularne konsultowanie jej z 

właścicielami i/lub powołanym przez nich organem nad-

zorczym oraz dbanie o jej wdrożenie. 

• Zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z obowią-

zującymi przepisami prawa, jak i wewnętrznymi regula-

cjami przedsiębiorstwa (compliance). Powinien przy tym 

uwzględniać wartości i cele właścicieli, a także adekwat-

ność podejmowanych decyzji do poziomu ryzyka. 

Rada Rodziny, jest kluczowym organem inicju-
jącym opracowanie Konstytucji oraz mechani-
zmów nadzoru, jest równocześnie organem nad-
zorującym wypełnianie postanowień tego doku-
mentu.  Kompetencje, które przypisane są Radzie 
Rodziny, wynikają z jej praw do własności oraz 
przynależności do Rodziny nuklearnej 

Zeskanuj kod QR,
by obejrzeć webinar

5 czynników sukcesu firm rodzinnych:

Zalecenia dla właścicieli:
• inspirowanie do profesjonalnego, zrówno-

ważonego rozwoju
• powoływania i odwoływania członków        

zarządu, decydowanie o funkcjach pełnio-
nych przez poszczególne osoby wchodzące   
w skład Zarządu, 

• zatwierdzania strategii przedsiębiorstwa, 
• Opiniowanie budżetu przedstawionego 

przez Zarząd, Prowadzenia stałego nadzoru 
nad realizacją strategii spółki,

93% Działa w oparciu o stałe wartości,

76% Podkreśla w swoim brandingu bycie firmą rodzinną,

90% Odbywa regularnie spotkania rodzinne, by omówić sprawy biznesowe,

87% Ma opracowane mechanizmy ładu,

90% Ma profesjonalną Radę Nadzorczą

Na podstawie: Kennesaw State University Cox Family Enterprise Center / EY największe przedsiębiorstwa 
z 21 głównych globalnych rynków.
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