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Firmy z przyszłością

Raport pod patronatem:



To już trzecia edycja raportu 
2014 – 2015 - 2016



Metodyka

Badanie zlecone na potrzeby opracowania raportu zostało zrealizowane w dniach 

5.08-12.08.2016 przez agencję SW RESEARCH 

metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.

W ramach badania przeprowadzono 1013 ankiet.
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2014 2015 2016

nie mam zdania/to zależy od produktu nie tak

Czy byłbyś/byłabyś w stanie 

zapłacić więcej za produkt firmy 

rodzinnej niż za porównywalny 

produkt, ale z firmy, która nie 

deklaruje swojej rodzinności i 

tradycji?

43% Polaków jest gotowych do zapłaty 
wyższej ceny za produkty od firm rodzinnych



Najwięcej Polaków gotowych jest 
dopłacić 5-10% ceny

20,8% 57,6% 12,4% 7,2% 2%

< 5% 5-10% 11-15% 16-20% > 20%



Nabywcy zauważają 
coraz więcej firm rodzinnych

9%

21%

33,8%

2014 2015 2016

Respondenci, którzy 

widzieli oznaczenie 

produktu, które informuje, 

że został on wytworzony 

w firmie rodzinnej 



Mamy zaufanie do tego, 
co trwa przez pokolenia

43%

22,1%

34,8%

tak nie nie mam zdania

Czy Twoje zaufanie do 

produktu lub usługi firmy 

rodzinnej wzrasta wraz ze 

świadomością, że prowadzi ją 

już kolejne (drugie lub 

późniejsze) pokolenie rodziny?



Trzy wyzwania na przyszłość

41,0%

40,2%

35,7%

32,6%

28,1%

27,4%

25,4%

17,1%

10,8%

0,6%

o rozwój pracowników

o tworzenie pozytywnych relacji między pracownikami
z rodziny a tymi spoza niej

o sukcesję - przekazanie firmy następnym
pokoleniom rodziny wraz z wiedzą i doświadczeniem

o środowisko naturalne

o odróżnienie się korporacji

o innowacje

o swoje otoczenie lokalne

o jasne zasady w polityce kadrowej

o reprezentację swoich interesów przed władzą
państwową

 inne

O co powinni 

najbardziej zatroszczyć 

się przedsiębiorcy 

rodzinni w swoich 

firmach?

(możliwość wyboru 

wielu odpowiedzi)

o rozwój pracowników

o tworzenie pozytywnych relacji między 

pracownikami z rodziny, a tymi spoza niej

o sukcesję – przekazanie firmy następnym 

pokoleniom rodziny wraz z wiedzą i doświadczeniem



Firmy rodzinne 
powinny zostać w rodzinie

61,8%

15,5%

12,6%

4,5%

2,2%

3,4%

Syn/córka przedsiębiorcy

Profesjonalny menedżer

Małżonek/małżonka
przedsiębiorcy

Synowa/zięć przedsiębiorcy

Taki biznes należy sprzedać

Inne propozycje

Wielu przedstawicieli pokolenia 

pierwszych przedsiębiorców 

z czasów transformacji wkrótce 

będzie odchodzić na emeryturę 

i stanie przed dylematem, komu 

powinno przekazać swój biznes. 

Kto według Ciebie powinien być 

następcą założyciela firmy 

i kierować biznesem po jego 

odejściu? (możliwa tylko jedna 

odpowiedź)

Syn/córka przedsiębiorcy



Pozytywny wizerunek właściciela 
rodzinnej firmy

57,4%

56,1%

42,6%

40,9%

40,0%

29,4%

27,0%

25,7%

22,4%

22,0%

20,3%

8,9%

5,7%

3,8%

3,6%

1,5%

1,3%

0,8%

Przedsiębiorczy

Pracowity

Uczciwy

Zaradny

Kreatywny

Pasjonat

Uprzejmy

Odważny

Mądry

Uporządkowany

Zapracowany

Uparty

Prostolinijny

Przebiegły

Autokratyczny

Leniwy

Chaotyczny

Inna cecha

Jakie cechy najtrafniej 

charakteryzują właściciela firmy 

rodzinnej?

(możliwość wyboru wielu 

odpowiedzi)) 

Przedsiębiorczy

Pracowity

Uczciwy



Prawie 1/3 Polaków wiąże przyszłość 
z firmami rodzinnymi

16,0%

15,8%

15,7%

12,8%

7,7%

4,5%

4,5%

1,7%

0,4%

W firmie państwowej

Założyłbym/abym samodzielnie własną firmę

W firmie rodzinnej

Założyłbym/abym własną firmę rodzinną

W urzędzie publicznym

W korporacji

Założyłbym/abym firmę wspólnie ze znajomymi

W organizacji pozarządowej

W innym miejscu

Gdzie najchętniej 

podjąłbyś/podjęłabyś 

następną pracę? 

(możliwość wyboru jednej 

odpowiedzi)

W firmie rodzinnej

Założyłbym/abym własną firmę rodzinną



Cechy firm rodzinnych według Polaków

18,2

17,2

9,6

9,0

8,9

7,9

7,2

5,2

4,6

4,4

3,9

3,8

3,7

3,4

3,4

3,3

3,2

22,4

42,9

tradycja

jakość

godna zaufania, odpowiedzialna

rodzinna, zarządzana przez jedną rodzinę

solidna, pewna

uczciwość, rzetelność

ekologiczna, zdrowa

polska

lokalna, regionalna

wielopokoleniowa

mała

niska cena

dobre

pracowitość, przedsiębiorczość

wspólnota, współpraca

dbanie o klienta/ dobre imię

przyjazna

inne

nie wiem/ trudno powiedzieć

Jakie cechy opisują 

firmy rodzinne?

(pytanie otwarte)



Jakość i polskość produktów 
najważniejsze

58,5

25,3

7,4

6,3

1,1

0,9

0,4

mam poczucie. że sam właściciel pilnuje
jakości produktu

mam wrażenie. że taki produkt pochodzi z
Polski

mam poczucie. że w takiej firmie pracownicy
są sprawiedliwie traktowani

mam poczucie. że taka firma nie zniknie i
będę mógł/mogła liczyć na wsparcie

serwisowe nawet za kilka lat

sam jestem przedsiębiorcą i kupuję od takich
firm przez solidarność

sam pracuję w takiej firmie i kupuję od takich
firm przez solidarność

inny powód

Co zachęca do zakupu 

produktów wytworzonych przez 

firmy rodzinne?

(wielokrotny wybór; dane w %; 

N=458, osoby, które kupiły 

kiedykolwiek produkt od firmy 

rodzinnej)



Grycan, Koral, Olewnik
- najbardziej rozpoznawalne firmy rodzinne 

działające na polskim rynku
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