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 „Firmy rodzinne mają zasadnicze znaczenie dla Europy. Wnoszą istotny wkład do PNB i 

zatrudnienia, przejawiają tendencję do innowacyjności i charakteryzują się wizją 

długoterminową. Są także na ogół głęboko zakorzenione w kulturze regionalnej i 

narodowej, przejawiając wartości europejskie, które są wspólne dla nas wszystkich”. 

José Manuel Durão Barroso, Przewodniczący KE, 2012 

 

Społeczno-kulturowy wymiar efektywnej sukcesji w firmach rodzinnych 

Mapowanie i kontekstualizacja zagadnienia 

  

Niniejszy moduł pomaga rozwinąć świadomość kulturową i relacyjną w celu skutecznego 

wsparcia zrównoważonego rozwoju biznesu rodzinnego w kontekście sukcesji 

międzypokoleniowej . 

Celem niniejszego modułu jest zaznajomienie studentów z problemami, wymiarami i 

napięciami społeczno-kulturowymi (wewnętrznymi i zewnętrznymi dla firmy), które 

wpływają na biznes rodzinny, aby mogli oni tworzyć i wdrażać skuteczne strategie 

wspierania rozwoju organizacyjnego i osobistego firm rodzinnych. 

 

Ogólny zarys modułu  

Kluczowe pytania Narzędzia i decyzje pomagające w 

znalezieniu odpowiedzi 

Jakie problemy zauważasz obecnie w 

relacji pomiędzy rodziną a firmą? Jakie 

problemy mogą pojawić się w najbliższej 

przyszłości? 

Całościowa wizja firmy, etyka, rodzina i jej 

specyfika, dynamika, typowe problemy i 

pułapki. 

 

 

Co jest niezbędne do wzmocnienia firmy 

i ustanowienia rodziny mocnym 

punktem firmy? 

Wartości odpowiedzialnej własności i ich 

przekazywanie; 

Zasady merytokratyczne dla rodziny i 

jednostek spoza rodziny; 

Rekrutacja i rozwój talentów jednostek spoza 

rodziny; 

Delegowanie uprawnień i zarządzanie 

niejasnościami w kontekście 

organizacyjnym; 

Systemy planowania i raportowania. 
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Jak rodzina powinna przygotować 

młodsze pokolenie na przyszłe 

obowiązki? 

Przy pomocy zewnętrznych konsultantów i 

członków rady nadzorczej; 

Planowanie kolejnych etapów rozwoju firmy; 

Kształcenie i zwiększanie kompetencji 

przedsiębiorcy i menadżerów; 

Zarządzanie współpracą międzypokoleniową; 

Wybieranie przyszłych przywódców i 

przygotowywanie ich do sukcesji; 

Podejmowanie decyzji odnośnie 

potencjalnych współwłaścicieli i 

konsultantów zewnętrznych. 

 

Jak mogą wzmocnić zarówno rodzinę 

jak i firmę oraz zarządzać dynamiką 

międzyosobową i międzypokoleniową? 

Wybieranie aktywów firmy; 

Planowanie przyszłego przeniesienia 

własności na przyszłe pokolenie; 

Formy współpracy pomiędzy rodziną a innymi 

udziałowcami; 

Zarządzanie konfliktami i usprawnianie 

procesu komunikacji; 

Konstytucja rodziny. 

 

Jak budować więzi pomiędzy rodziną, 

firmą i społeczeństwem, aby tworzyć 

solidną podstawę dla rozwoju firmy 

rodzinnej? 

Budowanie związków pomiędzy wartościami 

rodzinnymi i zaangażowaniem społecznym 

firmy; 

Wybieranie kierunków i form zaangażowania 

społecznego firmy rodzinnej; 

Motywowanie pracowników do 

altruistycznego zaangażowania; 

Komunikowanie zaangażowania na rzecz 

wspólnoty szerszemu społeczeństwu. 

 

 

Spis treści 

Wprowadzenie 1: Ogólny zarys biznesu rodzinnego, z naciskiem na kwestie i wymiary 

społeczno-kulturowe; 

Wprowadzenie 2: Współzależności: Rodzina w firmie i firma w rodzinie; 

Zadanie 1: Cykle rozbieżne: Jak koordynować rozwój firmy i transformacje rodziny; 
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Zadanie 2: Napięcia międzypokoleniowe: Jak należy zarządzać relacjami 

międzypokoleniowymi, aby przygotować następców i zredukować napięcia wewnątrz 

rodziny? 

Zadanie 3: Zarządzanie procesami komunikacyjnymi: W jaki sposób jakość komunikacji 

wpływa na stabilność firm rodzinnych poprzez zapobieganie możliwym konfliktom? 

Zadanie 4: „My i reszta”: Jak zasady wewnętrzne (nieformalne i formalne) regulacje firmy 

wpływają na nabór pracowników w firmach rodzinnych i ich motywacje? 

Zadanie 5: „Zakorzenienie w społeczeństwie”: Jak firmy rodzinne są postrzegane przez 

społeczeństwo i polityków? 

 

 

Wprowadzenie 1: Ogólny zarys głównych cech firm rodzinnych, z 
naciskiem na kwestie i wymiary społeczno-kulturowe.  

 

Ocena wpływu kultury narodowej (czynników kulturowych) na przedsiębiorczość, chęć 

podejmowania ryzyka oraz nastawienie do prywatnego biznesu ogólnie i firm rodzinnych w 

szczególności. 

Według stanowiska dominującego w literaturze cechą wyróżniającą firmy rodzinne jest 

własność jednej rodziny oraz zaangażowanie rodziny przedsiębiorcy w prowadzenie 

działalności. W firmie rodzinnej interakcje pomiędzy rodziną a firmą/działalnością są 

wielowymiarowe, co wpływa na sposób funkcjonowania firmy, wykorzystywanie zasobów i 

efektywność gospodarczą. 

Badacze traktują firmy rodzinne jako system składający się z trzech oddzielnych 

podsystemów:  

a) rodziny; 

b) przedsiębiorstwa (systemu zarządczego, systemu gospodarczego); 

c) własności. 

Każdy z tych podsystemów (patrz rysunek poniżej) cechują określone ograniczenia, reguły 

zachowania i cele, a role są zdefiniowane. Poszczególne podsystemy przedsiębiorstwa 

rodzinnego składają się z określonych elementów o charakterystycznych dla nich cechach:  

 w podsystemie rodziny jej konstytuującymi elementami są aktualni członkowie 

rodziny (G1) i kolejne jej pokolenie (G2). Ów podsystem jest oparty na emocjach i 

jest nakierowany na wychowanie, zrównoważony wzrost oraz zapewnienie 

stabilności i bezpieczeństwa. Głównie skupia się on na dobru członków rodziny i 

funkcjonuje w oparciu o relacje nieformalne. 
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 w podsystemie gospodarczym (w firmie) elementami konstytuującymi są 

pracownicy, menadżerowie i klienci, a jego zadaniem jest osiąganie określonego 

zbioru celów biznesowych. Ów podsystem jest formalny i nakierowany na klienta; 

 w podsystemie własności elementami konstytuującymi są wszyscy właściciele firmy 

- zarówno członkowie rodziny, jak i osoby spoza niej. Dzięki niemu możliwe jest 

wybranie odpowiedniego modelu zarządzania przedsiębiorstwem, a także 

utworzenie przekonywującej misji przedsiębiorstwa oraz wyznaczenie jego celów. 

 

Rysunek. Trzy podsystemy: Trzy nakładające się na siebie punkty widzenia na firmę 

rodzinną 

 
 

Źródło: (Hatten 2003, s. 189); (Cohn 1992, s. 34) i (Jaffe 1990, s. 27). 

 

Wprowadzenie 1.1. Czynniki kulturowe i społeczne 

1. Opis różnic czynników kulturowych w społeczeństwach 

 Analiza określonych cech głównych firm rodzinnych, z naciskiem na czynniki 

kulturowe; 

 Diagnozowanie wpływu zmiennych kulturowych na firmy rodzinne - podstawowe 

podejścia; 

 Zwiększanie świadomości wpływu kultury na biznes rodzinny; 

 Budowanie kultury w firmie rodzinnej, z uwzględnieniem szerszych czynników 

kulturowych. 

Rodzina 

(F)  

Przedsiębio

rstwo 

(E) 

 

 

 

 
Własność 

(O) 

FE 

FO f 

 

FEO 

Uwagi: 

 

FEO – założyciel przedsiębiorstwa i jego 

następcy, pracujący i posiadający prawa 

własności.  

 

FO – członkowie rodziny, którzy zarządzają 

częścią przedsiębiorstwa, ale w nim nie 

pracują. 

 

FE – członkowie rodziny (tzn. dzieci), które 

pracują w przedsiębiorstwie, ale nie 

posiadają żadnych praw własności. 

 

EO – osoby spoza rodziny, pracujące w 

firmie i posiadające prawa własności (tzn. 

udziałowcy). 
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2. Czynniki kulturowe i ich możliwy wpływ na firmy rodzinne 

Analiza Hofstede’a dotycząca wymiarów kultur narodowych (Hofstede, 2001(1980) i 1993) 

jest uznawana za dobry punkt wyjściowy do analizy kultury biznesu. Według Hofstede’a 

wartości odróżniające kraje (nie jednostki) od siebie nawzajem można podzielić na cztery 

kategorie. Związane są one z czterema podstawowymi dylematami, które są wspólne w 

różnych społecznościach narodowych, ale są rozwiązywane w różny sposób, co jest 

powodem pewnych różnic pomiędzy kulturami narodowymi. Owe wymiary określa się 

następującymi nazwami: dystans władzy, unikanie niepewności, indywidualizm kontra 

kolektywizm oraz męskość kontra kobiecość. W analizach zarządzania najważniejsze 

wymiary to unikanie niepewności i orientacja długoterminowa.  

 

Unikanie niepewności dotyczy tolerancji społeczeństwa dla niepewności (wynikającej z 

nieznanej przyszłości) i niejednoznaczności. Wskazuje stopień, do którego kultura 

programuje swoich członków, aby czuli się pewnie lub niepewnie w nieuporządkowanych 

sytuacjach. Nieuporządkowane sytuacje są nowe, nieznane, zaskakujące lub inne niż 

zazwyczaj. Kultury unikające niepewności usiłują minimalizować prawdopodobieństwo 

występowania takich sytuacji poprzez tworzenie surowych praw i reguł lub narzucanie 

surowych środków bezpieczeństwa. Ludzie w krajach unikających niepewności są 

zazwyczaj bardziej emocjonalni i motywowani przez energię wewnętrzną. Z drugiej strony 

kultury akceptujące niepewność są bardziej tolerancyjne dla opinii innych niż te, do których 

są przyzwyczajone i tworzą jak najmniej reguł. Badania przeprowadzone przez Muellera i 

Thomasa (2000) oraz wcześniejsze badania Davidssona i Wiklunda (1997) zasadniczo 

potwierdzają, że kultury charakteryzujące się niskim poziomem unikania niepewności 

cechuje wyższy wskaźnik orientacji przedsiębiorczej, w wyniku czego tworzą one większą 

ilość nowych firm.  

 

Orientacja długoterminowa (long-term orientation; LTO) jest „określana jako tendencja do 

przydawania wyższego priorytetu implikacjom długoterminowym i kładzenia nacisku na 

decyzje i działania, które przynoszą rezultaty po upływie dłuższych okresów czasu” 

(Lumpkin i in., 2010). LTO promuje walory pragmatyczne nakierowane na przyszłe korzyści, 

w szczególności oszczędzanie, wytrwałość i dostosowywanie do zmieniających się 

okoliczności. Z drugiej strony społeczeństwa charakteryzujące się orientacją 

krótkoterminową promują walory związane z przeszłością i teraźniejszością, takie jak duma 

narodowa, poszanowanie tradycji, zachowywanie „twarzy” lub reputacji oraz wypełnianie 

zobowiązań społecznych. W niedawnej dyskusji na temat badania wpływu LTO Lumpkin, 

Brigham i Moss (2010) stwierdzili, że „LTO będzie pozytywnie powiązana z innowacyjnością, 
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proaktywnością i autonomią, ale negatywnie powiązana z podejmowaniem ryzyka i 

agresywną konkurencyjnością”. 

 

 Relację pomiędzy rodziną a firmą można przedstawić w kilku wybranych wymiarach. 

Jednym ze sposobów przedstawienia owej relacji jest skala F-PEC (Family – Power, 

Experience, Culture; rodzina - władza, doświadczenie, kultura), która pozwala na 

zmierzenie wpływu rodziny na firmę poprzez „kanały” takie jak władza, doświadczenie i 

kultura. „Władza” jest rozumiana jako kontrola sprawowana przez rodzinę poprzez 

własność i zarządzanie. „Doświadczenie” to zbiorcza wiedza rodziny zgromadzona dzięki 

spuściźnie firmy i wcześniejszym doświadczeniom. „Kultura” to zestaw określonych 

wartości i reguł lojalności, które są przenoszone z rodziny na firmę (Klein, Astrachan, 

Smyrnios, 2005, s. 321-333). 

 

 

Tabela 1: Bieguny rodziny i firmy w działalności firm rodzinnych  

Nakierowanie na rodzinę Nakierowanie na firmę 

 Dzieci należy angażować w 

działalność firmy od najmłodszych lat 

 Kolejni menadżerowie firmy powinni 

być wybierani spośród rodziny  

 Należy zachęcać dzieci do 

zainteresowania rynkami i 

produktami oferowanymi przez firmę 

 Założyciel i/lub przedstawiciel 

najstarszego żyjącego pokolenia 

powinni zawsze odgrywać formalną 

rolę w prowadzonym biznesie  

 Firma jest silniejsza, jeśli rodzina jest 

w nią zaangażowana.  

 Jak można finansować rozwój 

firmy, jednocześnie sprawując nad 

nią kontrolę?  

 Jak oszacować wartość firmy? 

 Jakie wartości tworzy firma 

przedsiębiorcy? 

 Gdybym miał wprowadzić 

zewnętrznych udziałowców do 

firmy, jak agresywnie powinni oni 

działać?  

Źródło: w oparciu o (Leenders, Waarts 2003, s. 588-595).  
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Tabela 2: Czynniki kulturowe można rozbić na kilka zmiennych i wymiarów. Oto jedna z prób 

dokonania takiego rozbicia. 

Czynnik kulturowy – nastawienie do… Może wpływać na działania firmy rodzinnej 

odnośnie... 

Siły wartości rodzinnych Wsparcia rodziny dla prowadzenia 

działalności; odporności na kryzysy 

Stopnia akceptowania ryzyka Nastawienia przedsiębiorczego, chęci 

podejmowania ryzyka, umiejętności 

wykorzystywania okazji 

Zaufania wewnątrz rodziny i szerszej 

społeczności 

Akceptacji partnerów biznesowych spoza 

rodziny i ochrony partnerów 

mniejszościowych 

Indywidualizmu/kolektywizmu Motywowania do osiągnięć; systemów 

ubezpieczeń zbiorowych , nacisków 

redystrybucyjnych 

Perspektywy czasowej Cierpliwości w rozwijaniu firmy, akceptacji 

poświęceń 

Kultury prawnej Przejrzystości praw i obowiązków  

Nieformalnej gospodarki i nieformalnej 

pracy 

Tendencji do tworzenia formalnych 

organizacji 

Tempa kulturowej zmiany 

międzypokoleniowej 

Zmniejszania różnic w oczekiwaniach i 

wartościach dzieci i rodziców 

Wzorów komunikacji Otwartej komunikacji, zminimalizowanych 

nieporozumień 

Podział ról w firmie rodzinnej powinien uwzględniać uzupełnianie się ról rodzinnych, 

biznesowych i społecznych. Owo uzupełnianie się powinno być dostrzegane i 

wykorzystywane w funkcjonowaniu firmy. 

 

Wprowadzenie 1.2: Rodziny: pomiędzy dużym zaufaniem i nieformalnością a naciskiem na 

profesjonalizację i formalizację funkcjonowania firmy  

Ze względu na silne obciążenia emocjonalne i kulturowe mniejsze firmy rodzinne (ich 

wewnętrzna struktura organizacyjna i metody zarządzania) można w dużym stopniu 

rozumieć jako twory kulturowe, które odzwierciedlają najważniejsze wartości 

społeczeństwa, w którym funkcjonują. Kontekst społeczny określany jest przez dominujący 
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system wartości i inne czynniki niematerialne, ze zmiennymi odzwierciedlającymi szeroko 

rozpowszechnione wzorce myślenia. Tak więc na przykład Chińczycy przez setki lat 

postrzegali firmy rodzinne jako część aktywów rodziny, które należy utrzymywać wewnątrz 

rodziny i przekazywać (męskim) potomkom. Takie czynniki kulturowe są jednym z powodów, 

dla których własność i zarządzanie w firmach chińskich jest na ogół skoncentrowane w 

rękach członków rodziny. Ponadto kontrola sprawowana przez rodzinę nad firmą jest 

utrzymywana nawet wtedy, gdy sytuacja na rynku ulega zmianie, jako że aksjomatem jest 

to, że członkowie rodziny są jedynymi pracownikami, którzy są godni zaufania; natomiast 

kluczowe pozycje w firmie są zajmowane przez rodzinę z pokolenia na pokolenie. Fukuyama 

(1995) twierdzi, że owe czynniki mają charakter deterministyczny i stanowią podstawę 

chińskiego „familizmu”. Tenże autor podkreśla także, że przedsiębiorstwa o takich cechach 

borykają się z istotnymi trudnościami przy przekazywaniu zarządzania z członków rodziny 

na profesjonalnych menedżerów. Fukuyama pisze, że „Chińczycy mają silną tendencję do 

ufania osobom z nimi spokrewnionymi, a w rezultacie nie ufają osobom, które nie są 

członkami rodziny lub grupy krewnych”. Zgodnie z tym wyjaśnieniem kulturowym 

powinniśmy zakładać, że firmy rodzinne częściej występują w społeczeństwach o niższym 

poziomie „zaufania bezosobowego”, czyli zaufania opartego na poszanowaniu formalnych 

reguł . 

Według Whiteley’a (2000) zaufanie bezosobowe może stymulować gospodarczy rozwój 

poprzez trzy kanały. 

Po pierwsze, zaufanie bezpośrednio wpływa na wyniki ekonomiczne, redukując koszty 

transakcji. Koszty transakcji występują w procesie wymiany i specjalizacji (North, 1990). 

Według Northa koszty transakcji są częścią kosztów produkcji. Poprzez uwzględnienie 

wpływu zaufania w funkcji produkcji zauważamy, że w społeczeństwie o wyższym stopniu 

zaufania możliwe jest osiągnięcie wyższego poziomu wydajności, a zatem dochodu, niż w 

społeczeństwie o niższym poziomie zaufania, które musi ponieść dodatkowe koszty 

nadzorowania i ochrony umów i transakcji. Osoby ufające sobie nawzajem nie ponoszą 

wielu kosztów (w formie finansów lub czasu) na ochronę praw własności. Mogą one 

rozwiązywać problemy związane ze współpracą bez uciekania się do interwencji prawnej. 

Po drugie, zaufanie ma bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy, jako że ułatwia działanie 

zbiorowe i działania grupy (Whiteley, 2000, s. 451). Owo rozumowanie wywodzi się z 

klasycznych prac Hardina (1982) i Ostroma (1990), w których wykazali oni, poprzez 

modelowanie formalne, że spontaniczna współpraca jest trudna do osiągnięcia w 

społeczeństwach charakteryzujących się niskim poziomem zaufania. Można zatem 

zakładać, że w społeczeństwach o wysokim poziomie zaufania poziom współpracy 

nieformalnej będzie wyższy niż w społeczeństwach o niskim poziomie zaufania. 

Po trzecie, zaufanie prowadzi do obniżenia kosztów nadzoru w relacjach mocodawca-

przedstawiciel. Jeśli przedsiębiorca może sobie pozwolić na przeznaczenie mniejszych 

funduszy na nadzorowanie i zapobieganie ewentualnym nadużyciom partnerów, 
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pracowników i dostawców, może on poświęcić więcej czasu i energii na działania 

innowacyjne i/lub nowe produkty i usługi. Ponadto Fukuyama (1995) odkrył, że 

społeczeństwa, które cechuje wysoki poziom zaufania charakteryzuje mniejsze 

zapotrzebowanie na zawieranie złożonych umów i prawne ich sankcjonowanie i że 

współpraca w takich społeczeństwach nie wymaga stosowania formalnych środków 

egzekwowania.  

Jednakże nadmierne zaufanie może mieć negatywne konsekwencje. Olson (1982) 

zauważył, że pewne formy „stabilności zaufania” doprowadzają do zmów hamujących 

rozwój i innowacyjność, zawieranych pomiędzy rządami i dominującymi grupami interesów. 

Ten rodzaj zaufania zwiększa opór wobec reform służących wzrostowi efektywności. Wydaje 

się prawdopodobne, że pomiędzy zaufaniem a rozwojem gospodarczym istnieje relacja 

krzywoliniowa: w krajach o niskim poziomie zaufania rozwój zaufania może przyczyniać się 

do przyspieszenia rozwoju gospodarczego. W krajach, w których poziom zaufania 

międzyludzkiego jest początkowo wysoki, jego dalszy wzrost może prowadzić do redukcji 

tempa rozwoju gospodarczego (Roth, 2009, s. 103-128). Zaufanie, które może być 

podstawowym czynnikiem sukcesu firm rodzinnych, może wywoływać negatywne 

konsekwencje (inercję; zamykanie sieci), co z kolei może prowadzić do obniżenia 

wydajności ekonomicznej.  

Ogólne czynniki kulturowe mogą oddziaływać na firmy rodzinne poprzez wpływ na: 

 Stopień nieformalności i jego wpływ na firmy rodzinne. 

 Pozycję osób spoza rodziny w firmie rodzinnej. Osoby spoza rodziny jako partnerzy 

biznesowi, jako współwłaściciele; jako menadżerowie, jako pracownicy. 

 Formalne i nieformalne zasady sukcesji. 

 

 

Wprowadzenie 2: Cykle życia rodziny i firmy 

Wyzwania, z jakimi borykają się firmy rodzinne można przeanalizować poprzez przyjrzenie 

się interakcjom czterech cyklów: cyklu rodziny związanego z demografią rodziny; cyklu firmy 

związanego z dynamiką danej firmy rodzinnej; cyklu zarządzania związanego ze 

wzrastającą złożonością delegowania i kontrolowania praktyk biznesowych; oraz cyklu 

majątku związanych ze wszystkimi zasobami rodziny i decyzjami mającymi na celu 

zróżnicowanie (lub nie) majątku rodziny. 
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Wykres 2: Cykle wpływające na rozwój firm rodzinnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla celów niniejszego modułu za najważniejszą interakcję uznaje się tę występującą 

pomiędzy cyklem rodziny a cyklem firmy. Dynamika owej interakcji powinna być 

kontrolowana i zarządzana. Jednakże należy oczekiwać specjalnych i często trudnych 

okoliczności, które mogą wywoływać nieoczekiwane zmiany, na przykład: 

1. Śmierć lub poważna choroba założyciela; 

2. Wycofanie się założyciela z aktywnego zaangażowania w biznes; 

3. Fuzja z inną firmą lub sprzedaż części udziałów; 

4. Zaawansowany rozwój lub obniżka rentowności; 

5. Zasadnicza zmiana w polu działalności firmy - jej produktach, rynkach lub technologiach 

używanych do wytwarzania i dystrybuowania towarów i/lub usług. 
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Diagram 3: Cykl przedsiębiorczej rodziny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykl życia rodziny najlepiej opisuje obecność/brak potomków, ich liczba i wiek; stabilność 

związków małżeńskich; oraz zasięg więzi rodzinnych. Czynniki rodzinne wchodzą w 

interakcje z typowymi etapami rozwoju firm rodzinnych. W cyklu życia firmy rodzinnej w 

pierwszym pokoleniu występują cztery wspólne etapy rozwoju. 

 

Etap 1: Założenie firmy. Na tym etapie założyciel, w procesie podejmowania się nowego 

przedsięwzięcia, jest zaabsorbowany problemami związanymi z pozyskaniem kapitału, 

rozwojem opłacalnego produktu i tworzeniem środków potrzebnych do wprowadzenia 

produktu na rynek.  

Etap 2: Wzrost i rozwój. Wraz z rozwojem firmy założyciel musi mierzyć się z różnymi 

zbiorami problemów. Zmiany w środowisku biznesowym często wymuszają na rodzinie 

wprowadzenie poważnych zmian strategicznych w celu utrzymania przewagi 

konkurencyjnej.  

Etap 3: Przekazanie kolejnemu pokoleniu. Firmy rodzinne, które dochodzą do tego etapu 

mierzą się z problemami, które są stosunkowo inne od tych, które występują na 
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wcześniejszych etapach. Rodzina i firma są już teraz dojrzałe. Założyciel nie jest już siłą 

dominującą. 

Etap 4: Publiczna własność i profesjonalne zarządzanie. Jeśli firma przezwycięży problemy 

występujące podczas trzech pierwszych etapów rozwoju, może natknąć się na inny zestaw 

problemów. Na czwartym etapie firma potrzebuje dodatkowego kapitału, aby kontynuować 

działanie, a zatem rodzina musi zdecydować, czy wejść na rynek publiczny. Konieczne może 

być także wdrożenie zasad profesjonalnego zarządzania. 

 

Mając na względzie ten zestaw okoliczności, kultura firmy rodzinnej w pierwszym pokoleniu 

jest dość inna (jak sami zobaczymy) od kultury rozwijanej w kolejnych pokoleniach. W 

kontekście firm rodzinnych w Europie Centralnej problemy te wydają się szczególnie 

istotne. 

 

 

Zadanie 1: Jak koordynować rozwój firmy i transformacje rodziny 

Ta część omawia rozwój rodzinnego przedsiębiorstwa na czterech kolejnych etapach, z 

punktu widzenia rodziny. Przedstawia wspólne wyzwania dla rozwoju rodziny i firmy oraz 

rozwoju na każdym etapie i w każdym pokoleniu oraz jak rodziny zarządzają wzrastającą 

złożonością tworzenia silnej rodziny w połączeniu z prosperującymi firmami rodzinnymi. 

Długowieczności pewnych rodzinnych firm zagrażają pewne procesy. Z jednej strony firmy 

rodzinne cechuje znaczna stabilność, która jest wynikiem więzi międzypokoleniowych, ale 

z drugiej strony firmy te mogą doświadczać problemów przejścia, które odzwierciedlają 

niewłaściwą relację pomiędzy przeszłością a przyszłością. 

Jednym z głównych wyzwań dla firm rodzinnych jest pokoleniowe przekazanie przywództwa 

oraz umiejętność zapewnienia kompetentnego przywództwa w rodzinie z pokolenia na 

pokolenie. Styl przywództwa poprzednika musi tworzyć środowisko, które zachęca 

następców do czynienie znacznego postępu w rozwoju pewności siebie i autonomii 

kierowniczej. 

Specjalne znaczenie zmiany międzypokoleniowej mogą zilustrować trudności w 

przekazywaniu zarządzania pomiędzy pierwszym a drugim pokoleniem. Po dorośnięciu w 

jednym gospodarstwie domowym potomkowie stanowiący drugie pokolenie (G2) dorastają 

i tworzą własne gospodarstwa domowe, z różnymi małżonkami i/lub potomkami oraz 

różnymi rolami, punktami widzenia i troskami związanymi z rodzinnym przedsiębiorstwem. 

W firmie prawdopodobnie pracuje kilku członków rodziny. Prawie każdy oczekuje, że 

odziedziczy jakąś jego część. Aby rodzinne przedsiębiorstwo mogło odnieść sukces w 

drugim pokoleniu, dorosłe rodzeństwo musi rozwinąć umiejętność komunikowania się i 

wyjaśniania nieporozumień. 
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Kilka typowych wyzwań komplikuje to przejście: 

Spuścizna paternalizmu: Paternalizm to zwyczaj wykazywania nadmiernej troski dla innych 

w sposób, który ingeruje w ich decyzje i autonomię. Założyciele muszą zrozumieć z czym 

wiąże się rodzinne przedsiębiorstwo i zdecydować co z nim zrobią, jak będą je prowadzić i 

jakie będą ich cele końcowe. 

Style odchodzenia osoby obecnie piastującej stanowisko zarządzającego: Odchodzący 

przywódcy firm rodzinnych powinni przyjąć jeden z czterech stylów odejścia - 

monarchistyczny, generalski, gubernatorski lub ambasadorski (Sonnenfeld i Spence 

1989). Każdy styl odejścia odrębnie wpływa na planowanie procesu sukcesji: 

 Monarchowie zachowują ścisłą kontrolę nad kluczowymi decyzjami strategicznymi 

firm i długo sprawują urząd. Choć osiągają wysoki wzrost na wcześniejszych 

etapach kariery, stają w obliczu frustracji na dalszych etapach, kiedy to z trudnością 

delegują obowiązki lub rozwijają się.  

 Generałowie w znacznym stopniu identyfikują się z firmami, ale nie odnoszą takich 

samych sukcesów zawodowych jak monarchowie. Dlatego nie są aż tak szanowani 

przez innych jak monarchowie i często poświęcają czas na „emeryturze” na 

planowanie powrotu jako prezesowie zarządu. 

 Gubernatorzy najkrócej sprawują urząd, osiągając najwyżej przeciętną skuteczność  

zawodową. Jednakże wykazują największy wysiłek w ostatnich latach i dobrowolnie 

rezygnują ze stanowiska pod koniec kadencji. Gubernatorzy nie utrzymują 

kontaktów po odejściu. 

 Ambasadorzy doprowadzają firmę do umiarkowanych sukcesów, wiedzą, kiedy 

ustąpić i w razie potrzeby służą radą. Nie upajają się własną wizją lub pozycją w 

firmie. 

 

 

Zadanie 2: Jak należy zarządzać relacjami międzypokoleniowymi, aby 
przygotować następców i zredukować napięcia wewnątrz rodziny? 

Firmy rodzinne polegają na członkach rodziny zarówno w kwestii funkcjonowania, jak i z 

punktu widzenia przejścia międzypokoleniowego. W krótkiej perspektywie powinny oni być 

w stanie wykorzystywać wkład chętnych członków rodziny w ich rolach jako źródła 

innowacyjnych pomysłów i jako odpowiedzialnych, godnych zaufania pracowników. W 

dłuższej perspektywie firmy rodzinne potrzebują młodszego pokolenia jako przyszłych 

menadżerów i właścicieli pracujących na przyszłość firmy. 

W firmach rodzinnych często dochodzi do takich sytuacji, kiedy występuje potrzeba 

wdrożenia nowych pomysłów (patrz przypadek Dawida).  
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Przypadek Dawida 

W wieku 23 lat Dawid (imię zostało zmienione) od kilku lat był zaangażowany w działalność 

rodzinnego przedsiębiorstwa i zauważył, że podejście rodziny do komunikowania się ze 

sobą nawzajem było, jak to ujął, „niczym z Ciemnych Wieków”. Dawid postanowił pomóc 

rodzinie we wdrożeniu niezbędnych zmian. Niestety jego pierwsza próba zaproponowania 

współczesnych narzędzi komunikacji sprowadzała się do wydrukowania kilku stron 

informacji i rozmowy z wujem, prezesem zarządu. Jak można było się spodziewać, 

propozycja Dawida została szybko odrzucona. Powiedział, że poczuł, iż pozostała część 

rodziny nie dała mu się wykazać i nie doceniła jego wkładu. „Zauważają tylko to, że jestem 

młody”, powiedział. „Ale wiem, że moje pomysły pomogłyby naszej rodzinie wprowadzić 

zmiany na lepsze”. Wuj Dawida, kiedy został zapytany dlaczego od razu odrzucił jego 

pomysł, odpowiedział: „Po prostu nie zrozumiałem, czego chciał”. I dodał, „Jedyne co 

usłyszałem to to, że coś robiliśmy źle”. 

 

To częsta sytuacja w rodzinnych przedsiębiorstwach, która niestety może prowadzić do 

wielu negatywnych interakcji, a także utraty potencjalnie usprawniających rozwiązań. Firmy 

rodzinne mogą być jednocześnie najbezpieczniejszymi i najbardziej wymagającymi 

środowiskami dla ich młodych członków. Z jednej strony środowisko rodzinne jest pełne 

okazji do uczenia się, a młodzi członkowie rodziny mogą nabywać bezcenne umiejętności, 

do których ich rówieśnicy pracujący w standardowych firmach mogą nie mieć dostępu. Z 

drugiej strony pragnienie pracy w i dla firmy rodzinnej może w przypadku młodszych 

członków przerodzić się w głęboką frustrację, kiedy zaczynają oni czuć, że nie mogą 

wdrażać zmian lub proponować nowych pomysłów. 

 

 

Zadanie 3: W jaki sposób jakość komunikacji wpływa na stabilność firm 
rodzinnych 

Konflikty wewnętrzne uważa się za największe przeszkody stojące na drodze do sukcesu i 

ciągłości w świecie biznesu. W przedsiębiorstwach rodzinnych groźba ta jest wzmacniana 

przez emocje występujące w wyniku osobistych relacji, komplikujące zapobieganie i 

rozwiązywanie konfliktów. Jednakże podobnie do ryzyka związanego z jakimkolwiek 

rodzajem działalności komercyjnej, konfliktami tymi można zarządzać, można je łagodzić, 

a w większości przypadków można im zapobiegać.  

Rozwiązywanie konfliktów w przedsiębiorstwie rodzinnym jest zazwyczaj o wiele bardziej 

skomplikowane niż w innych firmach. Konflikty w firmach rodzinnych na ogół wiążą się z 

osobistymi uczuciami i komplikacjami występującymi w rodzinie, a zatem stają się coraz 

bardziej nieprzewidywalne. Jeśli do głosu dochodzą emocje i relacje, ryzyko podejmowania 
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nierozważnych decyzji wzrasta, a pracownicy i udziałowcy ponoszą konsekwencje 

wewnętrznych konfliktów rodzinnych, co może ostatecznie doprowadzić do upadku firmy.  

 

 

Zadanie 4: Jak reguły wewnętrzne (nieformalne i formalne) firmy 
wpływają na wybór pracowników w firmach rodzinnych i ich motywacje 

W firmie rodzinnej relacje pomiędzy pracownikiem a właścicielem są często bliskie. 

Założyciel i jego rodzina „dbają” o pracowników, a w zamian rodzina może liczyć na jego 

lojalność i oddanie. W wielu przypadkach pracownicy zatrudniają się w firmie, ponieważ są 

oddani „sprawie” założyciela. „Umowa o pracę” oparta jest na osobistej relacji z 

założycielem, a relacja ta może także wykraczać poza mury firmy sięgając wspólnoty. Firmy 

rodzinne często prowadzą nadzwyczajne fundusze wykorzystywane dla dobra 

pracowników, finansują lokalne drużyny sportowe, pikniki firmowe, chóry i inne działania, 

które służą jako centrum działań społecznych dla pracowników i całej wspólnoty. 

 

Firmy rodzinne jednoczą wspólne doświadczenia i silne więzi. Ten czynnik prowadzi do 

zależności od nieformalnych reguł, co z kolei może wywoływać zamieszanie i konflikty. 

Jednym ze sposobów ograniczenia potencjalnego negatywnego wpływu nieformalności jest 

przygotowanie pisanego zbioru zasad, czasem zwanego Konstytucją Rodziny. Konstytucja 

rodziny, zwana także statutem rodziny lub protokołem rodziny, zawiera zestaw zasad, które 

mają odzwierciedlać wartości rodziny i regulować jej relację z firmą. 

Ian Marsh stwierdza „Większość rodzin zdaje sobie sprawę z braku komunikacji, gdy jego 

skutki są odczuwalne w relacjach pomiędzy członkami rodziny, a to często jeszcze pogłębia 

nieporozumienia” [Tharawat,Communication in Family Businesses]. 

Według Hoya i Sharmy (2010) „dzięki formalnemu zbiorowi zasad przystępowania młodzi 

członkowie rodziny wiedzą, czego oczekiwać i jak się przygotować. Takie zasady powinny 

być ustanowione zanim młodsi członkowie rodziny zaczną podejmować decyzje odnośnie 

edukacji, przy czym niezbędna może być pomoc starszych jej członków (s. 144). 
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Tabela 3: Zasady przystępowania i odchodzenia 

Zasady przystępowania i odchodzenia 

Kryteria Czynniki 

Kwalifikacje/waru

nki własności 

• Jaka część własności może być przekazana członkom rodziny 

różnych kategorii, takich jak krewni, teściowie, małżonkowie w 

separacji lub po rozwodzie itd. 

• Zasady dotyczące przekazania własności - terminy, niezbędne  

inwestycje  

• Zasady dotyczące wypłaty dywidend  

 

• Reguły zakupu lub sprzedaży udziałów 

Kwalifikacje/waru

nki zatrudnienia 

• Członkowie rodziny kwalifikujący się jako pracownicy - krewni, 

powinowaci, teściowie, małżonkowie w separacji lub po rozwodzie itd.  

• Oczekiwany poziom wykształcenia  

• Limity wiekowe - do przystąpienia lub opuszczenia firmy  

• Doświadczenie - poza firmą rodzinną, ile, jakiego rodzaju  

• Doświadczenie w firmie rodzinnej  

• Warunki zatrudnienia - sprawozdawczość, wynagrodzenie, dodatki  

• Ocena wydajności - przez kogo, jak często 

Źródło: W oparciu o Leadership in Family Enterprise autorstwa Patricii i Paula Frishkoff 

http://www.patandpaul.com/, 2008 

 

W firmie rodzinnej często zakłada się, niejednokrotnie błędnie, że wyznaczony następca 

dobrowolnie zgodzi się na przejęcie firmy, nawet jeśli niekoniecznie musi tak być; zakłada 

się, że członkowie rodziny będą akceptować sposób prowadzenia firmy rodzinnej; zakłada 

się, że cała rodzina wyznaje te same podstawowe wartości i uznaje, że każdy członek 

powinien postępować zgodnie z kodeksem postępowania (pisanym lub niepisanym); 

zakłada się, że wszyscy będą chcieli utrzymać firmę w rodzinie. Firmy rodzinne mają 

tendencję do zakładania wielu twierdzeń o różnym stopniu uzasadnienia. 

Kierowanie firmami rodzinnymi jest bardziej złożone niż kierowanie firmami innego typu. W 

firmach rodzinnych „kierowanie jest sposobem zarządzania wielopokoleniową organizacją 

rodzinną... Ustanawia [ono] procesy, w których: ustalane są cele strategiczne, utrzymywane 

są kluczowe relacje, zdrowie rodziny jest chronione, utrzymywana jest odpowiedzialność, 

uznawane są osiągnięcia i wydajność” (Goldbart i DiFuria 2009, 7). 
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Wykres 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ostatnich dekadach powstał termin „family governance”, czyli system zarządzania 

rodziną, definiujący ogólną organizację rodziny, która wspólnie posiada, i prawdopodobnie 

zarządza, firmą. W tej strukturze pisane reguły lub zasady regulujące relacje pomiędzy 

członkami rodziny i interakcje z firmą rodzinną można nazywać m.in. Konstytucją Rodziny, 

Statutem Rodziny, Kredo Rodziny, Protokołem Rodziny lub Kodeksem Postępowania. 

 

 

Zadanie 5: Jak firmy rodzinne są postrzegane przez społeczeństwo i 
polityków? 

Pozycja firmy rodzinnej zależy od jej legalności w danym kontekście społecznym - co często 

nazywa się „więzią ze wspólnotą”, i co można nazwać rodzinną wersją społecznej 

odpowiedzialności biznesu (z ang. corporate social responsibility, CSR). Wiele firm 

rodzinnych angażuje się w projekty społeczne i filantropijne. W konstytucjach rodziny 
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członkowie rodziny mogą ustanawiać normy i reguły zaangażowania społecznego i 

formułować szeroką wizję. 

 

Komisja Europejska i Światowa Rada Biznesu do spraw Zrównoważonego Rozwoju 

definiują firmy z CSR jako firmy dobrowolnie wnoszące wkład w poprawę życia 

społeczeństwa i czystsze środowisko. Owa szeroka wizja koncepcji CSR jest uznawana 

przez wielu na całym świecie. Jeśli chodzi o firmy rodzinne, przeważającym założeniem jest 

to, że w porównaniu z innymi firmami, struktura własności firmy naturalnie sprzyja 

odpowiedzialności etycznej i społecznej, jako że rodziny są głęboko zakorzenione w swoich 

wspólnotach i w rezultacie są na ogół żywotnie zainteresowane w pielęgnowanie 

długoterminowych relacji. 

Założyciele firm i ich rodziny są często bardzo zainteresowani dobrem wspólnot, w których 

funkcjonują ich organizacje. Często zasiadają w izbach handlowych, radach szkolnych, 

komitetach charytatywnych i wielu innych organizacjach, których celem jest działanie na 

rzecz wspólnoty. Decyzje o zwolnieniach lub zamykaniu zakładów są podejmowane 

niechętnie, jako że są one silnie powiązane ze wspólnotą: społeczny wpływ każdej decyzji 

jest równie istotny jak ekonomiczne konsekwencje dla firmy. Pracownicy, którzy „dojrzeli” 

pod przywództwem założyciela często postrzegają siebie jako „ludzi firmy”, oddanych firmie 

i wspólnocie. 
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