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Instytut Biznesu Rodzinnego

•  Szklany sufit w firmie rodzinnej – jest czy go 
nie ma? Kto go widzi?

• Kreacja czy sprawdzony wcześniej schemat. 
Jak wykorzystać szanse, jakie firma rodzinna 
daje na rozwój?

• Jak i czy (?) podzielić się własnością z mana-
gerami, którzy przejmują odpowiedzialność 
za prowadzenie firmy

Zeskanuj kod QR,
by obejrzeć webinar

Webinar 
Rozbij szklany sufit – manager spoza rodziny w firmie rodzinnej

„Okresy spowolnienia gospodarczego i kryzysów są 
świetnym momentem, żeby spojrzeć na efektywność 
zasobów i procesów w firmie. To czas, w którym nie 
trzeba gonić z zamówieniami, bo jest ich mniej – można 
wtedy dokładniej przyjrzeć się, jak usprawnić pewne 
działania, gdzie powstają nieefektywności, co można 
robić lepiej i szybciej.” 

dr inż. Radosław Śliwka

Managerowie mogą wykorzystać potencjał 
płynący z pracy w firmie rodzinnej wnosząc: 

•  Dobre praktyki nie tylko w zakresie procesów i działań, 
ale także współpracę z rodziną właścicielską.

 
•  Alternatywne drogi strategiczne na czas spowolnienia 

gospodarczego.

•  Oszczędności i usprawnienia wewnątrz firmy.

„Do sukcesji nigdy nie należy przekonywać na 
siłę - nic dobrego z tego nie wynika. Osoba, która 
ma przejąć firmę, musi ją po prostu czuć, bez tego 
nie ma szans na rozwinięcie rodzinnego biznesu. 
W takim przypadku nie dość, że firma nie będzie 
szła naprzód, to w dodatku jej dziedzic będzie miał 
poczucie zmarnowanej szansy na własne życie.” 

Izabela Kielczyk

Aby sukcesja była procesem udanym, sukcesor musi sobie odpowiedzieć na trzy 
fundamentalne pytania: 

1. Czy masz lub możesz mieć kompetencje do tego, by wziąć odpowiedzialność za prowadzenie 
firmy?

2. Czy znając swoich rodziców, możesz sobie wyobrazić, że autentycznie oddadzą ci prowadzenie 
i pozwolą zarządzać?

3. Czy gdyby to NIE była Twoja firma, też byś chciał w niej pracować?

„Profesjonalni managerowie spoza rodziny to 
przyszłość firm rodzinnych. Przez lata utarło 
się jednak, że jak profesjonalizm, to duża mię-
dzynarodowa firma, bo firmy rodzinne to 
przecież brak standaryzacji, nepotyzm i szkla-
ne sufity.”

dr Maciej Zając

„Aby test dawał dobrą prognozę, odpowiedź członka rodziny powinna brzmieć trzy razy „tak” - z całą 
stanowczością. Jeżeli tak nie będzie, powinna zapalić się czerwona lampka. To moment, w którym właściciel 
i sukcesor powinni poważnie porozmawiać o przyszłości oraz rozważyć wsparcie osoby z zewnątrz – 
managera spoza rodziny.”

Izabela Kielczyk


