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Drodzy Rodzinni,
są wakacje, więc szybciutko i krótko o tym co ważne.

Zostalismy współorganizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, organizowanego 
przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Kongres odbywa się 12-14 października. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców rodzinnych w tym szczególnie 
zaprzyjaźnionych www.ekmsp.eu.

Oczywiście podziękowania bardzo ciepłe dla wszystkich osób, które nas wspierają 
w działaniach i w rozwoju:  Mecenasów, Partnerów, współpracujących oraz wszystkich firm 
rodzinnych, dla których to co robimy ma sens. Nie omieszkam oczywiście uścisnąć naszego 
zespołu pasjonatów, bez których nie bylibyśmy dzisiaj w tym miejscu (zobaczcie nas na 
stronie www.firmyrodzinne.org) 

A skąd wiemy, że dla firm rodzinnych nasze działania mają sens? Przeprowadzamy 
rozmowę z każdą firmą rodzinną, która wyraziła chęć dołączenia do grona DUMNYCH 
Rodzinnych z „drzewkiem” i z pierwszej części tych anonimowych  rozmów wynika, że 
WARTO!!!! Warto nadal to robić i rozsadzać  drzewka szerzej – aby było nas bardziej 
widać i żeby symbol firm rodzinnych był rozpoznawalny nie tylko dla nas samych, ale 
również dla naszych klientów. Drzewko już jest w 20 językach  i postaramy się pielęgnować 
te markę, skutecznie promując same firmy rodzinne, które znajdziecie w biuletynie.

Jestem również zaszczycona, że mogę Was już zaprosić na bardzo kompletną stronę 
internetową Fundacji, która  rozwija skrzydła międzynarodowo, bo jest dostępna także 
w języku angielskim. 

Na osi czasu obecnie nie ma wiele miejsca i nawet umknął nam wakacyjny lipiec. 
Patronujemy i organizujemy sporo spotkań, na które zapraszamy gorąco wszystkich 
rodzinnych przedsiębiorców. Podsumowaniem ostatnich wydarzeń i kilkoma 
zaplanowanymi na najbliższe miesiące zachęcamy Was do interakcji z przedsiębiorcami, 
którzy czują i rozumieją podobnie - warto znaleźć czas na relacje, aby nie być tak bardzo 
samotnym w roli właściciela.

Dziękuję również czytelnikom za to, że możemy się z Wami dzielić naszą pracą i pomysłami 
oraz że inspirujecie nas nieustannie do nowych przedsięwzięć. Postaramy się Was czasem 
zaskoczyć.

Życząc pięknej pogody i uśmiechu  z uściskiem dłoni, 

Katarzyna Gierczak-Grupińska 
prezes zarządu 

Fundacji Firmy Rodzinne

Małgorzata Stromczyńska 
redaktor biuletynu /  

spotkania mentoringowe 
biuro@firmyrodzinne.org 

+48 694 191 647

Barbara Fedorowicz 
pełnomocnik Fundacji Firmy 

Rodzinne 
fundacja@firmyrodzinne.org 

+48 61 66 70 984 
Kontakt pn, śr, pt godz.  

8.00-16.00.

Modern Factory 
projekt graficzny biuletynu 

info@modernfactory.pl 

Konrad Bugiera 
redaktor biuletynu 
rzecznik prasowy 

konrad.bugiera@inact.pl 
+48 61 662 8079 

Adres biura: 
Fundacja Firmy Rodzinne,  

ul. Kutrzeby 12b/5 
61-719 Poznań 

www.firmyrodzinne.org

Katarzyna Gierczak-Grupińska

prezes Zarządu Fundacji Firmy Rodzinne



Firmy rodzinne dla firm rodzinnych  |  3www.firmyrodzinne.org

Fundację w działaniach wspierają

18. WRZEŚNIA III SPOTKANIE FIRM RODZINNYCH 
Z POMORZA

„Firmy Rodzinne w toku zmian- doświadczenia własne”

Ponownie będziemy gościć w przepięknym  miejscu w Olivia Tower 
(Olivia Business Centre). 

Podczas spotkania Marcin Ochnik (OCHNIK) wyjaśni jak kultura 
organizacyjna i zarządzanie poprzez wartości może stać się 
elementem budowania przewagi konkurencyjnej firmy.

Maciej Grabski (Olivia Business Centre) i Robert Jędrzejowski 
(PEKABEX) opowiedzą o współpracy menedżera z właścicielem 
firmy rodzinnej, a Jakub Leonkiewicz (Family Office) podpowie 
w jaki sposób zarządzać majątkiem i relacjami z rodziną.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy 
znajdziecie na naszej stronie. 

WSPÓŁPRACUJEMY Z

MECENASI FUNDACJI

PARTNERZY FUNDACJI

7. PAŹDZIERNIKA SPOTKANIE DLA 
SUKCESORÓW FIRM RODZINNYCH

„Łatwości i trudności sukcesji na przykładzie Grupy Vox i Centrum 
Medycznego ENEL-MED.

Zapraszamy wszystkich sukcesorów z firm rodzinnych na dyskusję 
i wymianę myśli z Piotrem Witem Voelkel z Grupy VOX oraz 
Jackiem Rozwadowskim z Centrum Medycznego ENEL-MED.

Zapytamy ich m.in. jak wspominają swoje początki w firmie, co ich 
skłoniło do zaangażowania się w rodzinny biznes.

Spotykamy się w budynku Concordia Design w Poznaniu. 
Koszt uczestnictwa: 350 zł netto/os.

Formularz zgłoszeniowy znajdziecie na naszej stronie.

Zapraszamy na wydarzenia organizowane przez Fundację

Zapraszamy firmy rodzinne! www.firmyrodzinne.org
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14 
Jak powstało drzewko?
Skąd wziął się pomysł, by firmy rodzinne oznaczać właśnie 

drzewkiem? O tym i wielu innych ciekawych aspektach 

związanych z naszą marką przeczytacie w wywiadzie z Prezes 

Fundacji, Katarzyną Gierczak Grupińską 

26 
Dumne firmy rodzinne pod marką 
„Drzewko”
Przygotowaliśmy dla Was zestawienie firm, które posługują 

się drzewkiem, żebyście mogli szybciej się odnaleźć 

i nawiązywać współpracę. Sprawdźcie czy na niej jesteście!

33 
Sukces sukcesji
Kolejna część cyklu pod redakcją Darka Bednarskiego na 

podstawie publikacji ekspertów Grant Thornton z całego 

świata.

6 Polecamy

10 Nowe firmy z drzewkiem

12 Rodzinne Pomorze- spotkanie 
 w Gdańsku

16 Zastosowanie znaku drzewko Firma  
 Rodzinna

18 Przyszłość (dla) firm rodzinnych

21 Drzewko znaczy bliskość

23 Wartości wynosi się z domu

25 Rodzinność to pasja i zaufanie

30 Jak warunki pracy wpływają na   
 rozwój firmy?

36 Wróćmy do natury

40 Konstytucja niezbędnym elementem  
 każdego przedsiębiorstwa rodzinnego  
 część III

42 Jak przedłużyć lato?

Spis treści

6
Ostatnie spotkania w projekcie Firmy 
Rodzinne 2
Tym razem odwiedziliśmy firmy: Kancelaria Ożóg 

Tomczykowski, OCHNIK i JMP Flowers 

23

40
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28. WRZEŚNIA, DOM TOWAROWY BRACIA JABŁKOWSCY 
Warszawa

Więcej informacji znajdziecie na stronie Fundacji Firmy Rodzinne  
www.firmyrodzinne.org oraz na stronie projektu  
www.firmyrodzinne.eu

ZGŁOSZENIA NA SPOTKANIA PRZYJMUJE:

Małgorzata Stromczyńska, asystent koordynatora sieci 

Skan proszę przesłać na adres: biuro@firmyrodzinne.org;  
tel. 61 22 50 641 ; kom. 694 191 647

Zapraszamy na spotkania
Firmy rodzinne dla firm rodzinnych

Partnerstwo w projekcie finansowanym przez UE wraz z PARP I IFR

ZGŁOSZENIE
Prosimy o czytelne wypełnienie formularza i odesłanie skanu, zgłoszenie będzie zawsze potwierdzone.

MENTORING (GOSPODARZ)*

Imię i nazwisko osób zgłoszonych 
na spotkanie *

Telefon kontaktowy *

E-mail*:  ............................................... ......................................................                                       .....................................................................
pieczątka firmy zgłoszonej*             oraz                czytelny podpis osoby zgłaszającej

Czy zgłoszone osoby uczestniczą w projekcie „Firmy rodzinne 2”*   TAK / NIE

*obowiązkowe! Pierwsze 25 osób uczestniczy w spotkaniu bezpłatnie. Pozostałe osoby pokrywają koszt cateringu 50 zł netto/ osoby. 
Nie ma ograniczeń w korzystaniu ze spotkań Liczba miejsc ograniczona przez gospodarza.

*Podpisanie  formularza oznacza, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych raz przesyłanie informacji o spotkaniach 
i przedsięwzięciach dla firm rodzinnych. Udostępnienie danych ma charakter dobrowolny oraz oświadczam, że znam swoje prawa zgodnie 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101poz. 926 z. zm. Oświadczam, iż akceptuję 
warunki zgłoszenia na spotkanie.

Uwaga! Zgłoszenie przesłać na email: biuro@firmyrodzinne.org

PRZED NAMI JESZCZE PIĘĆ SPOTKAŃ

Będą to ostatnie spotkania organizowane w ramach projektu 
Firmy Rodzinne 2.

21. SIERPNIA, ANDREM AB Ryzyka wynikające z wybranych 
zapisów kontraktowych stosowanych w dużych realizacjach 
budowlanych. Niebezpieczeństwa i zagrożenia braku nadzoru nad 
instalacjami elektrycznymi w budynkach, Gdynia

27. SIERPNIA, BOMIS Kobieta w firmie rodzinnej. Wycena 
wartości marki, znaku towarowego, know-how, patentu w firmie 
rodzinnej dla celów zarządczych lub transakcyjnych, Poznań

30. SIERPNIA, SPA_LARNIA od rodzinnej rozmowy do silnej 
marki, Puszczykowo k/Poznania

18. WRZEŚNIA, OLIVIA BUSINESS CENTRE I PEKABEX 
Współpraca menagera z właścicielem firmy rodzinnej, Gdańsk
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Polecamy

Ostatnie spotkania 
mentoringowe

15 maja

Spotkanie 
mentoringowe w 
Kanclelarii Ożóg 
Tomczykowski 

10 czerwca

Spotkanie 
mentoringowe 
JMP Flowers 

21 sierpnia

Spotkanie 
mentoringowe 
Andrem AB 

20 maja

Spotkanie 
mentoringowe 
OCHNIK

13-14 czerwca

Konferencja 
kończąca projekt 
Firmy Rodzinne 2 

27 sierpnia

Spotkanie 
mentoringowe Bomis 

28 maja

II spotkanie dla 
firm rodzinnych na 
Pomorzu 

V V - VI VI - VII VII

CZY FIRMA RODZINNA TO TYLKO JEDNA 
RODZINA? SPOTKANIE W KANCELARII OŻÓG 
TOMCZYKOWSKI

Uniwersalnej definicji firmy 
rodzinnej trudno szukać 
w podręcznikach naukowych. 
Najczęściej jednak przyjmuje się, że 
takim przedsiębiorstwem zarządzają 
członkowie jednej lub kilku rodzin. 

Cykl 30 spotkań mentoringowych organizowanych w ramach projektu Firmy Rodzinne 2 
powoli dobiega końca. Przed nami jeszcze 5 wizyt w siedzibach firm rodzinnych, które zostały 
zaplanowane na siepień i wrzesień. Najpierw jednak przypomnijmy sobie, co działo się w maju 
i w czerwcu.

Okazuje się jednak, że i to twierdzenie nie zawsze jest prawdziwe. 
Przekonaliśmy się o tym podczas spotkania w Kancelarii Ożóg 
Tomczykowski.

Kancelaria została założona w 2003 roku przez dr Irenę Ożóg. 
Po rezygnacji z funkcji wiceministra finansów, przez długi czas 
zajmowała się ona podatkami, które, jak sama przyznaje, stały się 
jej pasją. By sprawdzić czy to co robiła było dobre, postanowiła 
otworzyć własną kancelarię podatkową. Od początku chciała, by 
była to firma rodzinna. Niestety, żadna z jej córek nie planowała 

30 sierpnia

Spotkanie 
mentoringowe 
SPA_larnia

Firmy rodzinne dla firm rodzinnych
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9 września

Udział prezes Fundacji 
w panelu „Pokoleniowa 
“zmiana warty” - strategie 
rozwoju firm rodzinnych” 
na Forum Ekonomicznym 
w Krynicy

18 września

III spotkanie dla 
firm rodzinnych na 
Pomorzu

28 września

Spotkanie w Domu 
Towarowym Braci 
Jabłkowskich

5 października

Konferencja 
„Profesjonalny 
coaching dla biznesu”

12-14 października

V Europejski Kongres 
MŚP w Katowicach

7 października

Spotkanie dla 
sukcesorów 
z Piotrem Witem 
Voelkel i Jackiem 
Rozwadowskim

14-17 października

Międzynarodowy Szczyt 
FBN I w Montreaux 
w Szwajcarii

23 października

II Dzień Właścicieli 
Przedsiębiorstw 
Rodzinnych w Europie 
Środkowej i Wschodniej 
w Wiedniu

IX - XIX X

związać swojej przyszłości zawodowej z kancelarią. 

W 2005 roku do zespołu dołączył Paweł Tomczykowski. Dr Irena 
Ożóg była wcześniej recenzentką jego artykułów naukowych. 
Współpraca układała się bardzo pomyślnie. Świadczyć o tym może 
fakt, że po okresie niecałych dwóch lat pracy, Paweł Tomczykowski 
stał się właścicielem małej części udziałów w firmie. Jak przyznała 
na spotkaniu dr Irena Ożóg, swojego wspólnika traktuje jak 

rodzinę. Bo chociaż nie łączą ich więzy krwi, to tak dyktują serce 
i emocje. 

Dzisiaj w Kancelarii Ożóg Tomczykowski pracuje ok. 50 osób, co 
plasuje ją w grupie największych kancelarii w Polsce. Firma ma 
swój system wartości, który nie został wymyślony na potrzeby 
wizerunkowe, ale ukształtował się w naturalny sposób. Doceniają 
to klienci, którzy przyznali, że współpracują z kancelarią nie tylko 

Fot.: Kancelaria Ożóg Tomczykowski Fot.: Kancelaria Ożóg Tomczykowski
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Dzisiaj z firmą OCHNIK najbardziej związany jest Marcin – 
najmłodszy z braci. Czarek zarządza firmą  z branży deweloperskiej, 
a Jacek obiektem biurowym w Warszawie. Tak jak bracia wspierają 
się nawzajem, tak samo ich firmy są dla siebie dużym oparciem 
ekonomicznym.

STAWIAMY NA KULTURĘ

Firma rodzinna OCHNIK bardzo dużą wagę przywiązuje do 
budowania kultury organizacyjnej i zarządzania poprzez wartości. 
Jej właściciele są przekonani, że oba te elementy przyczyniają 
się nie tylko do zwiększenia zadowolenia pracowników, ale 
także do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Wielką 
wagę przywiązują do tego, by wszyscy pracownicy rozumieli jak 
funkcjonuje firma i aby w OCHNIKU „się chciało”.

Efekt tych zabiegów jest bardzo wymierny. W latach 2011-2014 
OCHNIK został czterokrotnym laureatem rankingu „Najlepsze 
Miejsca pracy w Polsce” wg Great Place to Work Institute®. 
Natomiast w tym roku jako pierwsza polska firma w historii zajął 
w tym rankingu pierwsze miejsce.

Było nam niezmiernie miło gościć po raz kolejny w firmie 
OCHNIK. Dziękujemy Gospodarzom za zaproszenie i podzielenie 
się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.

dlatego, że zapewnia wysoki poziom merytoryczny, ale również ze 
względu na sympatię do jej pracowników. Wysoki poziom usług 
firmy potwierdzają również liczne rankingi branżowe, w których 
Kancelaria Ożóg Tomczykowski plasuje się zawsze w czołówce.

Spotkanie w Kancelarii Ożóg Tomczykowski było również okazją 
do rozmowy o sukcesji. Prowadzący porównali ten proces do biegu 
ze sztafetą. Moment sukcesji to według nich właśnie przekazanie 
pałeczki. Ważne, by osoba, która ją przekazuje była rozpędzona, 
a potem nie wtrącała się do biznesu. Podkreślano również, że 
nie wszystkie dzieci nadają się do prowadzenia firmy. Dlatego 
dobrze zaplanowana sukcesja musi zakładać, że skończy się 
niepowodzeniem.

Dziękujemy Gospodarzom za zaproszenie i wiedzę, którą nam 
przekazali. Na pewno przyda się ona w prowadzeniu rodzinnego 
biznesu.

KULTURA ORGANIZACYJNA I ZARZĄDZANIE 
POPRZEZ WARTOŚCI JAKO ELEMENT 
BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ. 
SPOTKANIE W FIRMIE OCHNIK

Jeśli odnosicie wrażenie, że spotkanie 
w firmie OCHNIK odbyło się rok 
temu, to macie absolutną rację. 
Jednak na prośbę wielu osób, które 
wtedy nie mogły w nim uczestniczyć, 
postanowiliśmy je powtórzyć. Tym 

razem również rozmawialiśmy o kulturze organizacyjnej 
w firmie.

Początki zazwyczaj nie są łatwe. Przekonali się o tym także bracia 
Ochnik – Czarek i Jacek. To właśnie oni w 1988 roku zaczęli 
rozkręcać rodzinny biznes. Gdy sprzedali pierwszą kurtkę, 
uwierzyli, że ich marzenia o posiadaniu własnej firmy mogą się 
spełnić. Rok później zarejestrowali spółkę OCJ (Ochnik Cezary 
Jacek), która z czasem przyjęła nazwę OCHNIK. Jak sami przyznali, 
największą motywacją do stworzenia firmy była dla nich chęć 
zmiany szarego i nudnego świata.

Polski rynek materiałów dość szybko przestał być wystarczający 
dla braci Ochników. Nowych materiałów szukali najpierw w Turcji, 
potem we Włoszech, w Hiszpanii, a nawet w Azji. Zawsze jednak 
dużą wagę przywiązywali do jakości. Chcieli, by ich produkty 
wyróżniał właśnie ten element.

Fot.: Ochnik

Fot.: Ochnik
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Dzisiaj firma JMP Flowers może poszczycić się mianem jednej 
z najnowocześniejszych firm produkcyjnych w Polsce i polskiego 
lidera jakości produkowanych kwiatów. Łączna powierzchnia 
obiektów firmy przekracza już 11 ha.

Podczas spotkania mentoringowego mieliśmy niezwykłą okazję 
zobaczyć jak produkowane są orchidee. Zostaliśmy oprowadzeni po 
najnowocześniejszej na świecie szklarni do produkcji tych kwiatów. 
Niesamowity widok i przeżycie!

CSR NIE TYLKO NA PAPIERZE

Rodzina Ptaszków inwestuje nie tylko w biznes. Równie dużo 
czasu i uwagi poświęca działalności filantropijnej, angażując się 
w różne przedsięwzięcia na rzecz lokalnej społeczności. To właśnie 
Jarosław Ptaszek przyczynił się do powstania wielofunkcyjnego 
boiska sportowego przy jednej ze szkół w Stężycy. Firma JMP 
wspiera również finansowo lokalną drużynę piłkarską i była 
głównym sponsorem odbudowy stadionu miejskiego. Najnowszym 
przedsięwzięciem, w które zaangażowała się rodzina Ptaszków, 
a którego efekty mogliśmy zobaczyć na własne oczy, jest inwestycja 
„Starorzecze Wisły – Aktywna Rekreacja w Stężycy”. W ramach 
tego projektu powstał obiekt „Wyspa Wisła”. Na około 30 
hektarach mieszkańcy i turyści mają do dyspozycji piaszczystą 
plażę, podświetlane mosty, ścieżki rowerowe i spacerowe. 
Jest także wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych oraz 
nowoczesny plac zabaw dla dzieci. W głównym budynku znajdują 
się sale wielofunkcyjne, w których można prowadzić szkolenia 
i konferencje. Całość robi naprawdę duże wrażenie. Jeśli będziecie 
w pobliżu, koniecznie to sprawdźcie!

Podczas spotkania z rodziną Ptaszków mieliśmy szansę przekonać 
się, że działalność społeczna jest dla nich równie ważna jak 
inwestycja w rodzinną firmę. Trzeba przyznać, że na obydwu polach 
radzą sobie równie dobrze.

FIRMA RODZINNA ZAANGAŻOWANA 
I ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE. SPOTKANIE 
W FIRMIE JMP FLOWERS

Na początku czerwca mieliśmy okazję 
oderwać się na chwilę od firmowo-
biurowej rzeczywistości i przenieść 
do krainy kwiatów i kolorów. I wcale 
nie musieliśmy w tym celu wyjeżdżać 
na egzotyczną wyspę. Wystarczyło 

pojechać do Stężycy koło Warszawy, gdzie mieści się siedziba 
firmy rodzinnej JMP Flowers.

JMP to skrót od imion i nazwiska właścicieli firmy czyli Jacka 
i Marii Ptaszków. Rodzina Ptaszków zajmuje się hodowlą kwiatów 
już od czterech pokoleń. Jacek Ptaszek pierwszą szklarnię zbudował 
w 1977 roku. Był wtedy studentem Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego. Od początku starał się, by produkcja kwiatów odbywała 
się przy użyciu nowoczesnych metod. To właśnie JMP Flowers 
jako pierwsza firma w Polsce zastosowała holenderski komputer 
klimatyczny i energooszczędne kurtyny. 

W 1997 roku Jacek i Maria Ptaszek podjęli decyzję o budowie nowej 
szklarni typu holenderskiego. Miała ona powierzchnię 1 ha i była 
przeznaczona pod uprawę anturium. Rok później zaczęli również 
uprawę róż. W tym czasie firma stała się jeszcze bardziej rodzinna, 
bo do zespołu dołączyły dzieci państwa Ptaszków- Agnieszka, 
Michał i Jacek. Wszystkich mieliśmy okazję poznać na spotkaniu 
mentoringowym.

Fot.: JMP Flowers

Fot.: JMP Flowers

Małgorzata Stromczyńska

redaktor biuletynu / spotkania mentoringowe 
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B&B Słodycze Reklamowe 
A.K.J. Błaszczak
Milanówek

Darpol Sp. z o.o. Sp. K.
Bydgoszcz

Domleks
Poznań

Edpol Food & Innovation
Łomża

Agencja Reklamy El Greco
Zielona Góra

Almot Eco Bis Sp. z o.o.
Poznań

Arteks Sp. z o.o.
Włocławek

Biuro Usług Spedycyjnych 
SPEED
Gdynia

Nowe firmy z drzewkiem

Przekroczyliśmy magiczną liczbę 300. Już tyle firm chwali się swoją 
rodzinnością używając drzewka i umieszczając je na stronach internetowych 
oraz materiałach promocyjnych. Przedstawiamy te, które zrobiły to w ostatnim 
czasie.
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Emiks Jacek Sałasiński
Lublin

FHT Aleksander Kołcz
Orły

FMK Sp. J.
Puszczykowo

Focus Dariusz Duda
Warszawa

Haba RL PPHU
Grodzisk Wielkopolski

Hotel pod Lasem w 
Chynowie        
Chynów

Kancelaria Gospodarcza 
CWB Sp. z o.o.
Gdynia

Marion Kosmetyki
Gdynia

Natulux Sławomir 
Słowiński
Łódź

Panta Plast
Łódź

Parking Bukowska-Polna
Poznań

Patykwia S.C.
Tychy

P.P.H. Waza S.C.
Przygodzice

RSH S.C.
Puszczykowo

Safety Grzegorz 
Łukaszewicz
Łobez

Silny & Salamon
Gdynia

Spectrum Consulting
Katowice

Stalgast
Warszawa

Wody Karpackie
Krosno

Weegree Sp. z o.o. S.K.A
Warszawa
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i ich bezpośredniego zaangażowania w pracę w firmie, czyli 
spółkę komandytową o określonych cechach. Artykuły o takiej 
formie prawnej pojawiały się zresztą na łamach tego biuletynu we 
wcześniejszych jego wydaniach. 

Zgromadzonych na spotkaniu przywitali wspólnie Maciej Grabski - 
gospodarz spotkania, właściciel parku biznesowego Olivia Business 
Centre oraz Katarzyna Gierczak Grupińska, prezes Fundacji 
Firmy Rodzinne. Po krótkim wprowadzeniu czym jest Fundacja 
Firmy Rodzinne, jakie są jej dotychczasowe osiągnięcia i plany na 
nadchodzący czas, głos został przekazany przedstawicielom firmy 
Grant Thornton, którzy przedstawili, w jaki sposób należy oceniać 
poziom dojrzałości organizacyjnej firmy. Posłużyli się w tym 
wystąpieniu swoim własnym przykładem.

Jako pierwszy wystąpił Tomasz Wróblewski, partner zarządzający 
w Grant Thornton, który opowiedział o najwcześniejszym etapie 
rozwoju swojej ponad 20-letniej firmy, która powstała jako jedna ze 
spółek w grupie firm doradczych W. Frąckowiak. Opowiadał o tym, 
jakie etapy zarządzania firma musiała przejść i z jaką przemianą 
myślową u niego samego jako zarządzającego organizacją musiało 
się to wiązać. 

W czasie prezentacji głos zabierali także Dariusz Bednarski, Partner 
Zarządzający oraz Anatol Skitek, Senior Manager. Pierwszy z 
nich opowiedział o formie prawnej działalności, która według 
najlepszej wiedzy i doświadczenia firmy Grant Thornton oraz 
wielu jej klientów, jest formą optymalną dla przedsiębiorstw 
rodzinnych i im podobnych - o zbliżonej strukturze udziałowców 

Rodzinne Pomorze - 
spotkanie w Gdańsku

Pod koniec maja w Gdańsku odbyło się już drugie spotkanie z rodzinnymi przedsiębiorcami 
zorganizowane przez Fundację Firmy Rodzinne przy współpracy z prof. Anną Nikodemską-
Wołowik z Uniwersytetu Gdańskiego. Tak, jak za pierwszym razem - miejscem spotkania było 
Olivia Business Centre.

Fot.: Olivia Business Centre

Fot.: Olivia Business Centre
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Anatol Skitek w swoim wystąpieniu skupił się na zagadnieniu 
koncentracji zarządzających na konkretnych obszarach działalności 
firmy. Opowiedział, w jaki sposób zarządzający powinni delegować 
uprawnienia decyzyjne, a także jaką część decyzji pozostawić tylko 
dla siebie i do jakiego poziomu szczegółów działalności operacyjnej 
powinni schodzić w swoich analizach. Prelegenci przygotowali 
nawet dla publiczności krótkie zadanie, które powinno pomóc 
zarządzającym w identyfikacji swoich mocnych i słabych stron jeśli 
chodzi o konkretne obszary funkcjonowania firm. 

Po zakończonej prezentacji Grant Thornton uczestnicy spotkania 
udali się na przerwę lunchową, której towarzyszyły rozliczne 
dyskusje, związane nie tylko z tematem wysłuchanej prezentacji. 

Druga część spotkania miała natomiast charakter dyskusyjno-
warsztatowy, a jej moderatorem był Konrad Bugiera, jeden z 
redaktorów tego biuletynu, wspólnik w agencji inACT Public 
Relations. Jako wstęp do dyskusji przygotował prezentację 
poświęconą temu, jak powstawał raport Polacy o Firmach 

Fot.: Olivia Business Centre

Rodzinnych, który przy jego udziale powstał na zlecenie Fundacji 
Firmy Rodzinne latem zeszłego roku. Dyskusja miała bowiem 
dotyczyć bolączek firm rodzinnych i stać się jedną z inspiracji do 
kolejnego raportu, który planuje wydać fundacja.

Tematem przewodnim dyskusji były relacje, w których rodzinni 
przedsiębiorcy funkcjonują. Począwszy od pracowników, poprzez 
lokalne społeczności, a na administracji samorządowej i centralnej 
kończąc. Szczególną uwagę pomorscy rodzinni zwrócili na kwestię, 
która w dyskusji stanowiła wspólny mianownik dla wszystkich 
tych relacji - mianowicie politykę oświatową. Wprawdzie problem 
niewłaściwego wykształcenia potencjalnych pracowników dotyczy 
wszystkich przedsiębiorców - nie tylko rodzinnych - to jednak 
biorąc pod uwagę koncentrację tych ostatnich na lokalnych 
społecznościach, z których się wywodzą, można uznać, że firmy 
rodzinne są nim dotknięte nieco bardziej niż inni. 

Uczestnicy spotkania ocenili pracę niektórych samorządów jako 
nieobywatelską, co szczególnie dotyczyło konsultacji społecznych 
i marginalnego zainteresowania samorządowców opinią  
lokalnych przedsiębiorców, w tym również rodzinnych, w zakresie 
podejmowanych decyzji o lokalnych inwestycjach. 

Dyskusja zakończyła się stwierdzeniem, że jest jeszcze wiele do 
zrobienia przez samych przedsiębiorców. Część dyskutujących 
uznała bowiem, że trudno oczekiwać jest od innych postawy 
obywatelskiej, kiedy sami jej nie prezentujemy, bowiem nierzadko i 
sami przedsiębiorcy nie interesują się sprawami, które bezpośrednio 
ich dotyczą. 

Te spośród dyskutowanych kwestii, które wywołały najwięcej 
emocji zostały spisane i będą wzięte pod uwagę przy konstruowaniu 
kwestionariusza ankiety do badania, które będzie podstawą dla 
przyszłego raportu Fundacji Firmy Rodzinne. 

Fot.: Olivia Business Centre
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Jak powstało drzewko 
Firma Rodzinna?

Małgorzata Stromczyńska: Skąd wziął się 
pomysł na oznaczenie firm rodzinnych?

Katarzyna Gierczak Grupińska: Z potrzeby 
samych firm rodzinnych. To one powiedziały 
nam, że nie wiedzą jak odnaleźć innych 
rodzinnych. Było to tym trudniejsze, że kilka 
lat temu, gdy zaczynaliśmy działać, wśród 
przedsiębiorców nie było świadomości, że 
biznes rodzinny to coś wyjątkowego, coś 
czym można się wyróżnić, albo chwalić.

M.S.: Dlaczego akurat drzewko? Co 
symbolizuje?

K.G.G.: To również był pomysł firm 
rodzinnych. Podczas warsztatów 
organizowanych w ramach projektu Firmy 
Rodzinne zastanawialiśmy się co jest nam 
potrzebne, oprócz bardzo cennej wiedzy jaką 
zdobywaliśmy na zajęciach z trenerami. 
Z tych rozmów zrodziła się bardzo realna 

Zielone drzewko z korzeniami nieodłącznie kojarzy się dziś z firmami rodzinnymi. Ale czy wiecie 
kto je wymyślił i dlaczego w ogóle powstało? O to i wiele innych rzeczy Małgorzata Stromczyńska 
zapytała Prezes Fundacji, Katarzynę Gierczak Grupińską.

potrzeba powstania symbolu, który stanie się 
wyróżnikiem firm rodzinnych. I zaczęliśmy 
rysować. Były różne pomysły- ptaki, 
infografiki. Ale wszystkim nam najbardziej 
spodobało się drzewo. Ale nie takie zwykłe 
drzewo, tylko z korzeniami. Bo bez korzeni 
czyli przeszłości,  nie ma przyszłości, 
a żadne drzewo bez korzeni długo nie postoi. 
Małgosia Mączyńska która z ramienia PARP 
nadzorowała projekt zachęciła nas do tego 
działania i nadal nas wspiera.

Spotkania dla firm 
rodzinnych pozwalają 
oszczędzić czas - nie 
tracimy go na działania, 
które już ktoś zrobił 
i może się pomylił.

M.S.: Jakie korzyści niesie za sobą 
drzewko?

K.G.G.: Bardzo wiele, aż nie sposób 
wszystkich wymienić. Po pierwsze, drzewko 
pozwala firmom rodzinnym się odnaleźć. 
Pozwala również budować kapitał 
społeczny, który w Polsce jest na bardzo 
niskim poziomie. Bardzo wyraźnie widać, 
że zaufanie między firmami, które mają 
drzewko wzrasta. Fundacja stara się bowiem 
żeby drzewka używały firmy odpowiedzialne 
społecznie, żeby marka Firma Rodzinna 
była wartościowa. Dlatego drzewka nie 

Fot.: Fotolia
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można kupić, trzeba je zdobyć. Drzewko 
niesie za sobą również wartość emocjonalną. 
Rodziny, które się nim oznaczają dają dobry 
przykład innym. Pokazują, że warto być 
dumnym ze swojej rodzinności. Przełamują 
narodową niechęć do mówienia o sukcesach 
i chwalenia się osiągnięciami. Pomaga 
również w procesie sukcesji, w długofalowym 
myśleniu o firmie. 

M.S.: Co zyskują firmy, które już dojrzały, 
by mówić o sobie, że są rodzinne?

K.G.G.: Uważam, że firmy, które zaczęły lub 
zaczną mówić o sobie, że są rodzinne zyskają 
wiarygodność konsumentów. Bo to rodzina 
odpowiada za produkt czy usługi, najczęściej 
własnym nazwiskiem. Rodzina dba o to 
wszystkimi siłami, pracuje w weekendy, nie 
liczy godzin pracy. Firmy, które już mówią 
o sobie „jesteśmy rodzinni” będą filarem dla 
innych firm, które z czasem do nich dołączą. 
Przez działania jednych rodzin, bardziej 
odważnych i przekonanych do wspólnej 
idei staramy się namówić innych, że warto 
doceniać rodzinność.  Dlatego organizujemy 
spotkania, tematyczne i mentoringowe, 
podczas których firmy dzielą się swoim 
doświadczeniem. Gotowej recepty oczywiście 
nikt nie dostanie, bo każda firma rodzinna 
jest inna. Warto jednak posłuchać innych, 
by uniknąć tych samych błędów, albo 
zainspirować się do dalszego działania. 

Przez działania 
jednych rodzin, 
bardziej odważnych 
i przekonanych do naszej 
idei staramy się namówić 
innych, że warto doceniać 
rodzinność. Firmy, 
które już mówią o sobie 
„jesteśmy rodzinni” będą 
filarem dla innych firm, 
które z czasem do nich 
dołączą.
M.S.: Jakie wg ciebie są mocne strony firm 
rodzinnych?

K.G.G.: Z rodziny nie da się zwolnić. 
Nawet jeśli nie pracujesz w firmie, to 
zawsze jesteś jej częścią i masz wpływ 
na jej funkcjonowanie. I to wcale nie jest 
wada, ale właśnie mocna strona, ponieważ 
firma bazuje na całej rodzinie i wszystkich 
talentach, które w tej rodzinie są. Poza 
tym firmy rodzinne z firmami rodzinnymi 

mogą robić fantastyczne rzeczy. To, że 
jesteśmy siłą gospodarki, to jedno, chociaż 
nie wszyscy mamy tę świadomość. Ważne 
jest to, że razem możemy zdziałać znacznie 
więcej. A firma rodzinna z drugą firmą 
rodzinną zawsze znajdzie wspólny język. 
Mocną stroną firm rodzinnych jest również 
to, że ich właściciele traktują wszystkich 
pracowników jak członków rodziny, 
zapewniają im stabilne miejsca pracy. 
W firmach rodzinnych bardzo rzadko mamy 
do czynienia z takimi zachowaniami jak 
mobbing czy wykorzystywanie pracowników, 
bo jest to bardzo mocno piętnowane. 
Właściciel odpowiada za stan firmy 
swoim nazwiskiem i stara się prowadzić ją 
etycznie. Oczywiście zdarzają się negatywne 
przykłady, ale generalnie wartości rodzinne 
pomagają w lepszym funkcjonowaniu firmy.

Z rodziny nie da się 
zwolnić. Nawet jeśli nie 
pracujesz w firmie, to 
zawsze jesteś jej częścią 
i masz wpływ na jej 
funkcjonowanie. I to 
jest mocna strona firm 
rodzinnych.
M.S.: Dzisiaj drzewka używa już ponad 
300 firm. Jak w tak krótkim czasie udało 
się je rozsiać?

K.G.G.: Drzewko Firma Rodzinna 
jest noszone przez firmy rodzinne. 
Fundacja nie prowadzi jeszcze żadnych 
profesjonalnych działań, by je promować, 
chociaż przymierzamy się do tego bardzo 
solidnie. Chcemy zbudować silną markę, 
tak by drzewko było rozpoznawane przez 
konsumentów. Bo jak wynika z badania 
Polacy o firmach rodzinnych, które 
przeprowadziliśmy rok temu, byliby oni 
skłonni zapłacić więcej za produkt lub 
usługę, gdyby tylko wiedzieli, że pochodzi 
z firmy rodzinnej. Dlatego zachęcam firmy 
do tego żeby oznaczały się drzewkiem. 

M.S.: A jak mogą to zrobić?

K.G.G.: Wystarczy wejść na naszą stronę 
www.firmyrodzinne.org/marka i wypełnić 
formularz zgłoszeniowy i podpisać regulamin 
używania drzewka. Jeśli nasza weryfikacja 
zgłoszonej firmy zakończy się pozytywnie, 
przesyłamy pełen pakiet drzewek i gotowe.

M.S.: Jak sprawdzacie firmy rodzinne, 
które starają się o drzewko? I jak 
sprawdzić czy firma, która posługuje się 

drzewkiem przeszła weryfikacje?

K.G.G.: Wszystkie sprawdzone przez 
Fundacje firmy są wymienione na naszej 
stronie internetowej. Można zatem 
sprawdzić czy firma, u której zauważyliśmy 
drzewko zdobyła je legalnie. Zachęcamy 
żeby to weryfikować, a w razie jakichkolwiek 
wątpliwości zgłaszać nam swoje obawy. 
Jeśli chodzi o sprawdzanie firm rodzinnych 
pod kątem stabilności finansowej, to 
korzystamy z danych Polskiej Wywiadowni 
Gospodarczej. W ten sam sposób upewniamy 
się czy firma prowadzona jest rodzinnie, 
chociaż w tym przypadku często opieramy 
się na deklaracjach złożonych przez 
właścicieli firm.

M.S.: Jak przekonałabyś firmy rodzinne, 
które do tej pory nie korzystają 
z drzewka, żeby to zrobiły?

K.G.G.: Najwyższy czas! Pośpieszcie się, bo 
im nas więcej tym większą stanowimy siłę. 
A im nasz drzewkowy las bardziej gęsty, tym 
więcej grzybów w nim urośnie. A mówiąc 
o grzybach mam na myśli różne aktywności, 
które na pewno zrodzą się w tak dużej 
grupie. 

M.S.: Jakie są plany w stosunku do 
drzewka? Pójdzie w świat?

K.G.G.: Plany są tajne, ale przygotowujemy 
się pod ogromny skok, który będzie ogłoszony 
wkrótce. Drzewko tak naprawdę już jest 
w świecie, bo staram się je zabierać na 
zagraniczne spotkania i przekazywać firmom 
rodzinnym. Poza tym, odpowiadając na 
potrzeby polskich przedsiębiorców, którzy 
mają swoje oddziały zagranicą, albo 
wyjeżdżają na targi do innych krajów, 
przetłumaczyliśmy nasze drzewko na różne 
języki, w tym angielski, niemiecki czy rosyjski 
oraz wiele innych, zapraszamy na naszą 
stronę.

Zobaczcie sami: www.firmyrodzinne.org/
marka. Mam nadzieję, że dzięki temu nasze 
drzewko będzie rosło w siłę.

Małgorzata 
Stromczyńska

redaktor biuletynu / 
spotkania mentoringowe 

Katarzyna Gierczak-
Grupińska

prezes Zarządu Fundacji Firmy 
Rodzinne
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ZŁOTO ORLA 

Projekt wizytówek firmy Złoto Orla, na których nie zabrakło 
drzewka Firma Rodzinna, bardzo przypadł nam do gustu. Złoto 
Orla to firma rodzinna, działająca na rynku jubilerskim od 1983 
roku. Wtedy właśnie Maciej Sobolewski, po wielu latach nauki 
jubilerskiego fachu i zdobyciu dyplomu Mistrza Rzemiosła 
Artystycznego, otworzył w Warszawie najpierw pracownię, 
a później sklep, które działają do dzisiaj. Obecnie w firmie pracują 
już dwa pokolenia rodziny: założyciele Łucja i Maciej Sobolewscy, 
ich córki: Karolina, Marta i Helena oraz zięciowie: Paweł Sidorenko 
i Marcin Górecki.

EBK AGENCJA REKLAMOWA

Efektywnie Budujemy Kreatywność- tak pisze o sobie rodzinna 
agencja reklamowa z Warszawy. Jej właścicielami są Beata i Marek 
Dobrowolscy. Firma oferuje kompleksowe usługi z zakresu 
marketingu. Wykonuje gadżety dla firm, takie jak długopisy, na 
których znalazło się drzewko Firma Rodzinna. W swojej ofercie 
ma też wynajem dmuchanych placów zabaw. Beata Dobrowolska 
od dawna wspiera działania mające na celu integracje środowiska 
firm rodzinnych. To właśnie ona była pomysłodawczynią spotkania 
„Firmy Rodzinne- budujemy polską gospodarkę”, które w lipcu 
zeszłego roku odbyło się w Piasecznie.  

CATERING ŚLĄSKI

CATERING ŚLĄSKI” Wojciech Ostrzołek to firma rodzinna 
działająca w branży hotelarskiej i gastronomicznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem usług cateringowych. Współpracuje m.in. 
z ambasadami: austriackimi czy niemieckimi. Potrawy, które 
serwuje, łączą tradycję kuchni śląskiej, regionalnej z nowoczesnymi 
trendami w tej dziedzinie. By podkreślić swoją rodzinność firma 
zamieściła drzewko na szyldzie, który wisi przed siedzibą. 

SPECTRUM CONSULTING 

Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem 
jak cukier czy kawa i zapłacę za tę umiejętność więcej, niż za 
jakąkolwiek inną pod słońcem- ten cytat Johna D. Rockefellera 
jest dla Spectrum Consulting dewizą działania. Firma Rodzinna 
z Krakowa zajmuje się doradztwem w zakresie rozwoju na rynku 
gospodarczym. W swojej branży kieruje się wartościami, dzięki 
którym zdobywa nagrody i wyróżnienia, takie jak: Kreator Miejsca 
Pracy 2014 czy Dobry Klimat dla Rodziny. Swoją rodzinnością 
firma chwali się nie tylko na stronie internetowej, ale również na 
materiałach promocyjnych.

Zastosowanie znaku 
drzewko Firma Rodzinna
Macie już drzewko Firma Rodzinna, ale nadal nie wiecie jak go użyć? Specjalnie dla Was 
przygotowaliśmy małą dawkę inspiracji od innych firm rodzinnych.
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SŁODYCZE Z POMYSŁEM

B&B Słodycze z pomysłem to firma rodzinna założona w 1982 
roku i prowadzona przez rodzinę Błaszczaków. Dzisiaj w firmie 
współpracują już dwa pokolenia- założyciele, Krystyna i Andrzej 
oraz ich synowie Jarosław i Kamil. Firma jest jedną z czołowych 
polskich marek słodyczy i innych produktów spożywczych 
przeznaczonych do celów promocyjnych. Rodzinne drzewko 
właściciele zaprezentowali na banerze podczas XV Forum 
Edukacyjnego Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Centrum 
Konferencyjnym Stadionu Narodowego.

JAR JASKULSKI AROMATY

Firma rodzinna z Warszawy specjalizuje się w produkcji aromatów 
w formie płynnej i proszkowej. Obecnie w swojej ofercie posiada 
około 400 aromatów. Stosowane są one w różnych dziedzinach 
przemysłu spożywczego- produkcji ciastek, lodów, deserów czy 
mleczarstwie. Dzisiaj w firmie pracują dwa pokolenia rodziny 
Jaskulskich. Wszyscy z dumą podkreślają, że są firmą rodzinną. 
Drzewko wykorzystali m.in. na okładce biuletynu branżowego 
„Przemysł spożywczy”

ALLES

Alicja i Sławek Wojciechowscy rozpoczęli swoją przygodę 
z biznesem w 1992 roku. Otworzyli wtedy manufakturę 
gorseciarstwa, która dzisiaj funkcjonuje jako jeden z wiodących 
producentów bielizny w Polsce. Firma jest laureatem wielu nagród. 
W 2007 roku została oznaczona godłem Europejski Standard. 
Dzisiaj w prowadzenie biznesu zaangażowane jest już drugie 
pokolenie rodziny Wojciechowskich. W siedzibie firmy, która 
mieści się w Głownie można zobaczyć szyld z drzewkiem. I już nikt 
nie ma wątpliwości, że to firma rodzinna!

MANUFAKTURA MOJEJ MAMY

Manufaktura Mojej Mamy została założona w 2006 roku przez 
Dawida Gryniewicza. Jednak już 17 lat wcześniej jego rodzice 
zaczęli rozwijać swoje cukiernicze pasje i wypiekać tradycyjne 
sękacze. Dzisiaj w rozwój firmy zaangażowana jest cała rodzina. 
Poza Dawidem pracują w niej jego rodzice i rodzeństwo. W ofercie 
Manufaktury Mojej Mamy można dziś znaleźć ciasta, faworki, bezy 
naturalne czy torty. Flagowym produktem nadal pozostaje jednak 
sękacz, którego niedawno mieliśmy okazję spróbować. Smakował 
wyśmienicie! Co ważne, na jego opakowaniu znalazło się drzewko 
Firma Rodzinna.   

Małgorzata Stromczyńska

redaktor biuletynu / spotkania mentoringowe 

Cena 26,25 zł (w tym 8% VAT)
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Przyszłość (dla) firm 
rodzinnych

Katarzyna Gierczak Grupińska: Jaki potencjał ma według ciebie 
marka Firma Rodzinna? 

Zuzanna Skalska: Ogromny, uważam, że ten typ biznesu jest 
przyszłością całej ekonomii. Kapitalizm umiera drogą naturalną. Nie 
ma na to żadnego lekarstwa, po prostu widać, że się kończy. Razem 
z  kapitalizmem umiera też coś takiego jak system narodowy czyli 
wielkie imperia, które ludzie przez wieki budowali. Teraz jest swoisty 
trend na regionalizm- kupujemy lokalne produkty, wytwarzane przez 
lokalne firmy. A przecież firmy lokalne to najczęściej firmy rodzinne. 
Warto podkreślić również, że ten typ biznesu jest bardziej korzystny 
i bezpieczniejszy dla gospodarki. Bo kapitalista może powiedzieć- jak 
nie obniżycie nam podatków, to się stąd wyniesiemy. A myślisz, że 
jakaś firma rodzinna stwierdzi- wynosimy się do Indii, bo tam będzie 
taniej? No właśnie. Firmy rodzinne są jedynym rozwiązaniem na 
przyszłość naszej ekonomii. 

Kapitalizm umiera drogą naturalną. 
Firmy rodzinne są jedynym 
rozwiązaniem na przyszłość naszej 
ekonomii.

K.G.G.: Celem wielu naszych działań jest stworzenie warunków 

Jaki potencjał mają firmy rodzinne? Czy są już gotowe, by uczyć się od siebie i współpracować? 
O tym i wielu innych ciekawych aspektach rodzinnych biznesów Zuzanna Skalska opowiedziała 
w rozmowie z Katarzyną Gierczak Grupińską. 

do sieciowania czyli nawiązywania współpracy ekonomicznej 
pomiędzy firmami rodzinnymi. Myślisz, że to ważne, by rodzinni 
kupowali od siebie i wzajemnie się wspierali?

Z.S.: Dzisiaj nie można działać samemu, dlatego szukanie siebie 
nawzajem jest jedynym rozwiązaniem. I tak zawsze było, tylko 
te powiązania rodzinne zostały zburzone, zburzona została też 

Fot.: Limo tłumaczenia

Fot.: Fotolia
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pewnego rodzaju kultura. Kiedyś każda duża rodzina miała 
swoje domy, pokoje gościnne, w których załatwiało się interesy. 
Można było wędrować od rodziny do rodziny, poznawać się 
nawzajem. A teraz wszystko załatwia się w hotelach lub biurach 
i to jest zupełnie co innego. Poza tym samo słowo rodzina zostało 
przedefiniowane- mamy rodziny patchworkowe, dla niektórych 
rodziną stają się znajomi z Facebooka. Warto pamiętać, że firma 
rodzinna jest powodem do dumy, a nie wstydu. A w imię dobrze 
pojętej solidarności firmy rodzinne powinny jak najczęściej ze sobą 
współpracować. Może wtedy ich wartość dostrzegą w końcu politycy. 

Warto pamiętać, że firma rodzinna 
jest powodem do dumy, a nie wstydu. 
A w imię dobrze pojętej solidarności 
firmy rodzinne powinny jak najczęściej 
ze sobą współpracować.

K.G.G.: A jakie znaczenie ma dziś według ciebie polityka?

Z.S.: Niestety, polityka stała się teatrem. Dlatego narodowa polityka 
przestaje mieć sens, co w dużej mierze wiąże się z upadkiem czegoś 
takiego jak państwo narodowe. Dziś możemy to oglądać na własne 
oczy- rozpadają się takie kraje jak Grecja czy Hiszpania, bo ludziom 
brakuje poczucia przynależności do państwa. Sens zyskuje natomiast 
istnienie regionów, które będą zarządzane przez ich mieszkańców. 
Oni najlepiej znają lokalne problemy i potrzeby. Tylko lokalni politycy 
i samorządowcy będą mogli cokolwiek zmienić. 

K.G.G.: A jak rodzinni mogliby wpłynąć na swoje otoczenie?

Z.S.: Członkowie firm rodzinnych powinni startować do wyborów. 
Tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie pomiędzy senatorami można 
dostrzec silne powiązania rodzinne. Trzeba zbudować nowe układy, 
bo dzisiejsze nie bazują w ogóle na kompetencjach. Rodziny powinny 
budować siatkę zaufania społecznego. 

K.G.G.: Myślisz, że znajdą się takie osoby, które będą chciały iść 
wyżej a nie tylko prowadzić firmę?

Z.S.: Pewnie, że tak. W tej chwili rodziny są na tyle duże, że jedni 
mogą bawić się w politykę, a inni prowadzić firmę. Polityka może 
stać się dobrym polem działania dla nestorów, którzy zdecydują się 
przekazać firmę swoim dzieciom i będą musieli znaleźć dla siebie 
nowe pole działania.

K.G.G.: O firmach rodzinnych często mówi się- BIZNES 
Z TWARZĄ. Myślisz, że takie określenie do nich pasuje?  Czy 
właściciele firm rodzinnych już dojrzeli, by swoją twarzą 
świadczyć o firmie i produktach?

Z.S.: Niektórzy już to robią, mówiąc o sobie- jestem firmą rodzinną. 
Inni się tego wstydzą, bo jeszcze nie zdali sobie sprawy z własnej 
wyjątkowości, a nawet przewagi rynkowej. Niekiedy właściciele nie 
potrafią przełożyć rodzinnych wartości na funkcjonowanie firmy. 
Swoich współpracowników traktują jak zło konieczne, nie widzą, 
że muszą się nimi opiekować, że to są ich dzieci. Firma rodzinna 
powinna być jak dom zastępczy. Staram się wpajać takie myślenie 
firmom, które biorą udział w warsztatach w ramach projektu Firmy 
Rodzinne. I muszę przyznać, że niekiedy mi się udaje. Był taki 
przypadek, gdy właściciel żalił się na pracowników, którzy nie chcieli 
wykonać jego polecenia. Powiedziałam- nie obrażaj się, tylko z nimi 
porozmawiaj, wyjaśnij, dlaczego jest to dla ciebie ważne. Był bardzo 
zdziwiony, gdy odniosło to pozytywny skutek. Firmy coraz częściej 
doceniają również pracę w grupie, do której dotychczas nie byli 
przyzwyczajeni. Zdają sobie sprawę, że patrząc z innych perspektyw 
na ten sam problem można zdziałać więcej. Grupa ma inną 
perspektywę spojrzenia na wiele spraw. W grupie można rozwiązać 
więcej problemów. 

Warto docenić pracę w grupie. Grupa 
ma inną perspektywę spojrzenia na 
wiele spraw. W grupie można rozwiązać 
więcej problemów. 

K.G.G.: Myślisz, że firmy rodzinne już są gotowe, by 
współpracować ze sobą i się od siebie uczyć?

Z.S.: Tak, niektóre naprawdę są już na to gotowe, a niektóre 
potrzebują przykładów, bo się boją. Fot.: Miód wielokwiatowy firmy Sądecki Bartnik

Fot.: Zborowski Wafle

Fot.: Ogródek Dziadunia
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że błędów się wstydzimy. Bo myślimy, że one pokazują naszą słabość. 
A tak naprawdę pokazując błędy, pokazujemy jacy jesteśmy mocni. 

Zacznijmy mówić o błędach. One 
pokazują jacy jesteśmy silni.
K.G.G.: Fundacja przyznaje sprawdzonym firmom rodzinnym 
drzewko, które ma pomóc im się wzajemnie rozpoznać, 
a w przyszłości stać się rozpoznawalną marką, która pozwoli 
skuteczniej walczyć o klienta. Myślisz, że jest to możliwe?

Z.S.: Tak, na pewno. Wydaje mi się, że najważniejsze jest wychowanie 
w poczuciu, że marka rodzima jest z definicji marką lepszą. Tak 
jak to robią Niemcy. Tam „Made in Germany” jest ponad wszystko. 
Jeżeli firma chce pracować np. z projektantem, to za to, że pracuje 
z firmą niemiecką przysługuje jej wiele udogodnień finansowych. 
Jeżeli pracuje z firmą zagraniczną, płaci więcej. Trzeba przekonać 
duże firmy rodzinne z różnych regionów Polski, by stały się twarzą 
kampanii Waszego drzewka- przedstawiały się jako rodzinne 
i pomagały budować środowisko. Tylko w ten sposób można sprawić, 
że firmy rodzinne zostaną docenione i będą stanowiły realną siłę 
gospodarczą. Bo chociaż już dziś generują większą część PKB, to 
mało kto zdaje sobie  z tego sprawę. 

K.G.G.: Czego?

Z.S.: Boją się robić coś, co wychodzi poza ich kompetencje 
zarządzania. Boją się oszukania, nieuczciwości. W Polsce mamy 
bardzo niski poziom zaufania społecznego, a bez tego nie da się 
zbudować trwałych relacji, czy to prywatnych czy biznesowych. Poza 
tym właściciele firm rodzinnych często nie wierzą w swoją siłę, a tym 
bardziej, że inni mogliby w nią uwierzyć. Ta niewiara jest większą 
przeszkodą niż cała reszta. 

Właściciele firm rodzinnych często 
nie wierzą w swoją siłę, a tym bardziej, 
że inni mogliby w nią uwierzyć. Ta 
niewiara jest większą przeszkodą niż 
cała reszta. 

K.G.G.: A nie myślisz, że ci którzy zakładali firmy rodzinne, 
tworząc je z pasji a nie mając umiejętności zarządzania ludźmi 
myślą, że są na podobnym etapie jak kiedyś i nie widzą tego 
rozwoju?

Z.S.: Często tak właśnie jest. Poza tym, wielu właścicieli jest 
przekonanych, że bez nich zawali się cały świat, mają problem 
z delegowaniem obowiązków. I to odróżnia ich od dobrych liderów, bo 
lider potrafi delegować i ufa ludziom.  

K.G.G.: Jak można wychować takiego lidera?

Z.S.: Wydaje mi się, że nie można tego wypracować. Z tym trzeba się 
urodzić. Albo się to ma, albo nie. Trzeba pamiętać, że bycie liderem 
ma swoje plusy, ale też jedną poważną wadę- lider jest samotny. To 
ten, który bierze plecak, zakłada buty i idzie po niewydeptanych 
ścieżkach.

K.G.G.: Zatem wielu właścicieli firm rodzinnych, którzy 
przetrwali 25 lat na rynku można uznać za liderów.

Z.S.: Tak, to są liderzy. Ale oni nie zdają sobie z tego sprawy. Wiedzą, 
że są samotni, wiedzą, że dużo przeszli, ale zapominają, że ich 
doświadczenie mają również inne firmy i ich właściciele, którzy też 
czują się samotni. Dobrze byłoby założyć taki „związek tropicieli”- ich 
doświadczenia są tak wielkie, że mogliby w  końcu się nimi dzielić. 

K.G.G.: Myślisz, że jest szansa na to, żeby rodzinni 
przedsiębiorcy dzielili się nie tylko sukcesami, ale również 
swoimi błędami i porażkami?

Z.S.: Mówienie o porażkach jest coraz bardziej popularne. Błędy są 
bardzo interesujące, pokazują więcej niż sukcesy. Problem jest w tym, 

Fot.: 30 lat firmy Konspol

Fot.: Wytwórnia Lodów Miś

Katarzyna Gierczak-Grupińska

prezes Zarządu Fundacji Firmy Rodzinne

Zuzanna Skalska

Trendwatcher i strateg, autorka cenionych raportów 
o trendach (Red Dot Award 2009), wieloletni 
członek zarządu i współtwórca Dutch Design Week 
Eindhoven, współtwórca poznańskiej School of 

Form. Od ponad 15 lat pracuje jako analityk trendów strategicznych 
dla designu – najpierw w firmie Philips, a potem w studiu projektowym 
VanBerlo a teraz prowadzi wlasna firme doradcza 360Inspiration. 
Jej praca polega na stałym monitorowaniu rynku większości branż 
przemysłu. Swoją wiedzę wykorzystuje do budowania scenariuszy 
przyszłości, strategii marek, innowacji produktu czy serwisu. 
Wspolpracuje z Concordia Design. Swoimi przemysleniami dzieli sie na 
swojej stronie www.360Inspiration.nl
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Drzewko znaczy bliskość 
Wśród firm obecnych w drzewkowej rodzinie FFR znajduje się Dingo – dwupokoleniowa 
firma rodzinna założona w 1977 roku przez Elżbietę i Waldemara Rutkowskich. Firma 
zajmuje się sprzedażą wysokiej jakości akcesoriów dla psów i kotów. Z Prezes Zarządu 
firmy, panią Agnieszką Rutkowską – Piszczyńską rozmawiamy o tym, dlaczego warto 
akcentować swoją rodzinność. 

CO DLA FIRMY DINGO OZNACZA ZNAK 
DRZEWKA?

Drzewko firm rodzinnych w sposób jasny i czytelny oznajmia 
o fakcie, że nasza firma jest firmą rodzinną. Dla nas jest to powód 
do dumy, że funkcjonujemy jako firma rodzinna oraz że możemy 
się znaleźć w tym gronie. Jako firma rodzinna jesteśmy w pełni 
zaangażowani w życie firmy, zarządzanie naszą firmą jest dla 
nas stylem życia, co w firmach nie rodzinnych jest często tylko 
i wyłącznie pracą. Mamy osobisty kontakt z pracownikami, 
klientami, dostawcami. I właśnie tą „bliskość”, dostępność oraz 
osobiste zaangażowanie oznacza dla nas drzewko.  

JAKIE DOSTRZEGACIE PAŃSTWO POWODY, 
BY CHWALIĆ SIĘ FAKTEM POSIADANIA PRZEZ 
FIRMĘ DRZEWKA?

Chcemy dzielić się informacją o tym, że nasza firma jest firmą 
rodzinną. W moim przekonaniu wzbudza ono większe zaufanie 
do firmy, firma postrzegana jest bardziej przystępnie, miło. Ma 
pozytywny wpływ na wizerunek firmy. 

CZY UWAŻACIE PAŃSTWO, ŻE FAKT POSIADANIA 
PRZEZ FIRMĘ DRZEWKA WYRÓŻNIA JĄ NA TLE 
INNYCH FIRM RODZINNYCH?

Oczywiście, że wyróżnia na tle firm, które nie posiadają drzewka. 
Nie jest to oczywiście wyróżnik, która firma jest lepsza czy 
gorsza, chodzi głównie o to, aby  przekazać odbiorcy fakt, że 
za naszą marką - marką Dingo stoi rodzina. Rodzina, której 

Dingo Sp. z o.o.
85-461 Bydgoszcz

ul. Ołowiana 22
tel. +48 52 372 26 07
tel. +48 52 349 61 98
fax +48 52 349 60 80

e-mail: dingo@dingo.com.pl
Made in Poland

www.dingo.com.plwww.dingo.com.pl
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Szelki z regulacją: 1,5 cm
A: 22-35 cm
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zależy, aby produkty były dobre, aby przynosiły satysfakcję, 
aby współpraca z dostawcami jak i odbiorcami układała się jak 
najlepiej. Nie interesują nas krótkofalowe cele, pragniemy, aby firma 
funkcjonowała jak najdłużej, a do tego potrzebne są dobre relacje. 

SKĄD DOWIEDZIELI SIĘ PAŃSTWO 
O MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA ZNAKU DRZEWKA?

Skontaktowała się z nami Pani Katarzyna Gierczak-Grupińska 
z Fundacji Firm Rodzinnych. Po rozmowach oraz spotkaniu 
zostałam nominowana na Ambasadora Firm Rodzinnych Roku 
2012 w województwie kujawsko-pomorskim. I tak się zaczęła 
nasza współpraca. Obecnie na większości nowo tworzonych 
opakowaniach, materiałach promocyjnych itp. umieszczamy logo 
drzewka firm rodzinnych.   

JAK ZACHĘCILIBY PAŃSTWO INNE FIRMY DO 
KORZYSTANIA ZE ZNAKU DRZEWKA?

Jest to wolna wola każdej firmy. Myślę, że większość firm 
rodzinnych nie trzeba namawiać do umieszczania drzewka na 
opakowaniach czy materiałach promocyjnych. Chodzi bardziej 
o dotarcie do tych firm i poinformowanie o takiej możliwości. 
A moje odpowiedzi stanowią argumenty ZA korzystaniem 
z drzewka firm rodzinnych. 

DINGO

Najwyższej jakości akcesoria dla psów i kotów

Fot.: Sklep Josefa Mokrysa w Dobrej, rok 1900, Mokate.
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“Wartości wynosi się 
z domu”

CZY KONTAKTY HANDLOWE POMIĘDZY 
FIRMAMI RODZINNYMI RÓŻNIĄ SIĘ CZYMŚ OD 
INNYCH? 

Bycie firmą rodzinną niewątpliwie ułatwia kontakty handlowe. Dla 
firm rodzinnych najważniejszy jest człowiek, nie zysk. Klientów 
staramy się traktować tak samo, jak sami chcielibyśmy zostać 
potraktowani. Potrafimy godzić różne punkty widzenia i odmienne 
doświadczenia kulturowe. Podstawą dla nas są wartości rodzinne - 
a to są wartości uniwersalne.

CO JEST ŹRÓDŁEM TYCH WARTOŚCI? 

Wartości wynosi się z domu. W przypadku Mokate to, co było 
istotne w życiu prywatnym założycieli firmy, udało się zaszczepić 
także w organizacji. Dzięki wartościom powstał silny fundament, 
który najpierw pozwolił zbudować dużą spółkę działającą na rynku 
krajowym, a potem dał możliwość międzynarodowej ekspansji. 
Taka forma wnikania wartości do biznesu odróżnia firmę rodzinną 
od korporacji, których bolączką jest bezduszność struktur i odgórne 
wdrażanie kwestii związanych z etyką i wartościami. 

W firmach rodzinnych ludzie są natomiast wartością podstawową, 
bo ich teraźniejszość i przyszłość zależą od zadowolonych 
i samorealizujących się pracowników, a nie od międzynarodowego 
kapitału.

Sylwia Mokrysz z Mokate mówi o tym, dlaczego rodzinność firmy pomaga w interesach.

JAK TE WARTOŚCI PRZEKŁADAJĄ SIĘ NA 
TWARDY BIZNES? 

Firma rodzinna powinna przede wszystkim trwać przez pokolenia 
- dla przyszłych pokoleń. Z odpowiedzialności wobec pokoleń, 
które przyjdą po nas oraz wobec tych, które firmę tworzyły 
bierze się wyjątkowa odporność firm rodzinnych na zawirowania 
gospodarcze. W takich firmach planuje się tak, jak w rodzinie - 
w skali pokoleń, a nie roku finansowego. Decyzje podejmuje się 
mając na uwadze dobro rodziny - własnej, ale i również rodzin 
pracowników - to ogromna odpowiedzialność.

JAK TO WYGLĄDA W FIRMIE MOKATE? 

W Mokate pracuje wiele rodzin, a nawet pokoleń, ludzie różnych 
narodowości, są wśród nas między innymi Czesi i Słowacy, którzy 
od lat wiążą karierę zawodową z naszymi polskim i czeskimi 
zakładami. Sporo pracowników pamięta początki naszej 
działalności ponad 20 lat temu przy wprowadzaniu na rynek 
cappuccino. Obserwując to wszystko, trudno oprzeć się wzruszeniu. 
Co ważne jednak, rodzinność Mokate ma także drugi wymiar, gdyż 
niemal cała nasza rodzina uczestniczy aktywnie w życiu firmy.

Fot.: Fotolia
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Sylwia Mokrysz

Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Akademii 
Ekonomicznej Katowicach oraz zrealizowała studia 
podyplomowe Szkole Głównej Handlowej Warszawie 
na kierunku Zarządzanie. Jako właścicielka agencji 

reklamowej współtworzyła, jedne pierwszych telewizji polskiej, spoty 
reklamowe Mokate Cappuccino – gwiazda wśród kaw. Od lat pracuje 
strukturach firmy Mokate, zajmując się marketingiem i PR-em. Od 2009 
roku Sylwia Mokrysz jest członkiem zarządu Mokate SA.

RODZINA , CZYLI TAKŻE PRACOWNICY? 

Rodzinny charakter firmy powoduje, że zwracamy szczególną 
uwagę na promowanie samodzielności i kreatywności oraz 
na solidarne wspieranie się. Jak w rodzinie, w każdej chwili 
osoby zatrudnione mogą liczyć na pomoc ze strony zarządu 
oraz właścicieli. Staramy się bowiem, by każdy pracownik miał 
łatwy dostęp do menedżerów wszystkich szczebli, włącznie 
z właścicielami.

RODZINNOŚĆ MOKATE UŁATWIA NEGOCJACJE? 

Cechy firm rodzinnych ułatwiają wzajemne zrozumienie i kontakty. 
Jako, że ogromna większość światowych firm, to firmy rodzinne, 
kontakty z nimi są dla nas łatwiejsze. 

CZY MOŻESZ PODAĆ JAKIŚ PRZYKŁAD? 

Doskonałym przykładem jest nasza współpraca z Lavazzą. 
Wszystko zaczęło się 1 stycznia 2011 roku, wtedy Mokate przyjęło 
rolę autoryzowanego przedstawiciela Lavazzy w Polsce. Podjęliśmy 
to wyzwanie znając atuty, jakimi dysponujemy - doskonała 
znajomość rynku, sprawna logistyka oraz kadra znakomitych 
fachowców. Oczywiście, istotny okazał się również czynnik 
doświadczenia; podobnie jak Lavazza, Mokate rozwijało się przez 
pokolenia, gromadząc wiedzę i zdobywając grono zaufanych 
rynkowych partnerów. Poza tym obie firmy to firmy rodzinne, 
w których takie wartości, jak etyka, lojalność, wrażliwość na 
potrzeby drugiego człowieka osadzone są w sposób naturalny. 

Fot.: Sklep Josefa Mokrysa w Dobrej, rok 1900, Mokate.

Katarzyna Gierczak-Grupińska

prezes Zarządu Fundacji Firmy Rodzinne

Mokate jest jedną z niewielu polskich firm, które mogą 
pochwalić się wielopokoleniową tradycją. Początki firmy 
rodzinnej, jaką jest teraz „Mokate”, sięgają roku 1900, kiedy to 
Josef Mokryš założył sklep kolonialny w małej miejscowości 
Dobra na terenie dzisiejszych Czech. W ofercie znalazła się 
kawa i herbata.

Obecnie Grupa Mokate składa się z dziewięciu 
przedsiębiorstw: działających w Polsce, Czechach, na 
Słowacji i Węgrzech, które  eksportują swoje produkty do 
prawie wszystkich krajów na świecie.
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CO DLA PANA FIRMY OZNACZA ZNAK 
DRZEWKA?

Możliwość wyrażenia rodzinności przedsiębiorstwa. Inaczej - firma 
zarządzana przez rodzinę lub firma, która należy do rodziny. 

JAKIE DOSTRZEGA PAN POWODY, BY CHWALIĆ 
SIĘ FAKTEM POSIADANIA PRZEZ FIRMĘ 
DRZEWKA?

Drzewko pomaga rozpoznać Firmę Rodzinną, tym samym pozwala 
skojarzyć wartości, jakie za tym stoją - pasja, zaufanie, szacunek, 
jakość, tradycja. 

CZY UWAŻA PAN, ŻE FAKT POSIADANIA PRZEZ 
FIRMĘ DRZEWKA WYRÓŻNIA JĄ NA TLE INNYCH 
FIRM RODZINNYCH?

Zdecydowanie!

SKĄD DOWIEDZIAŁ SIĘ PAN O MOŻLIWOŚCI 
UŻYWANIA ZNAKU DRZEWKA?

Jesteśmy blisko najważniejszych wydarzeń, jakie wiążą się z 
Firmami Rodzinnymi w Polsce. Mamy świadomość potencjału 
przedsiębiorstw rodzinnych. Między innymi Projekty Firmy 
Rodzinne oraz Firmy Rodzinne II pomagają ten potencjał 
dostrzegać. Znamy znaczek właśnie z pierwszego projektu dla FR i 
używany go od początku jego istnienia.

Rodzinność to pasja 
i zaufanie

Do rodziny Firm Rodzinnych dołączyła także firma poligraficzna ANRO, czołowy polski producent 
oznaczeń bezpieczeństwa i systemów informacji wizualnej. Oprócz części produkcyjnej 
firma ANRO specjalizuje się również we wprowadzaniu oraz wdrażaniu na polskim rynku 
profesjonalnych rozwiązań z zakresu BHP i PPOŻ. Pan Łukasz Rotarski w krótkiej rozmowie 
wyjaśnia, dlaczego firma zdecydowała się na dołączenie do marki Firma Rodzinna. 

JAK ZACHĘCIŁBY PAN INNE FIRMY DO 
KORZYSTANIA ZE ZNAKU DRZEWKA?

Używanie ujednoliconego znaku pozwoli łatwiej się rozpoznać na 
rynku. Według mnie Firmy Rodzinne powinny być synonimem 
jakości. Znak FR może pomóc to uzmysłowić, wszystkim którzy 
jeszcze nie są do końca uświadomieni.
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Dumne firmy rodzinne 
pod marką “Drzewka”
Chcielibyście współpracować z firmą rodzinną, albo znaleźć taką w swojej okolicy? Specjalnie dla 
Was przygotowaliśmy zestawienie firm, które używają drzewka Firma Rodzinna.

AGBUD PPHU Grzegorz Kołodziejski

AB Vision

ABC P.H.U. Hanna Chałupczak

ABRAMCZYK sp. z o.o.

Adamus sp zoo

Agencja Handlowa Rafa Rafa Supermarket

Agencja Reklamy El Greco

Agencja Żeglarska Kubryk

Agro Pomes

Agroturystyka Wigwam

Aldo Sp zoo

Almot- Eco Bis Sp. z o.o. 

ALMUS SP. Z O.O

AM CONSULTING AND EDUCATION 
KURSY JĘZYKOWE ZA GRANICĄ

AMG Solutions Sp.z o.o.

AMY PPHU Anna Majcherczyk

ANALYTICAL Sp. z o.o.

ANDEX Pawłowscy Sp. j.

Andrem AB Sp. z o.o.

Anel A.E.Fiejka

Ankol Sp. Z o.o.

ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa  

Anna Rotarska

Apteka mgr Anna Postołowska, Apteka 
Lwowska

Arche Sp. z o .o.

Arteks Sp. z o.o.

Atendo

AUTODRIVE Michał Bartczak

AVIZO 2 Agencja Reklamowa

AW.NET Polska Sp. z o.o.

B&B Słodycze Reklamowe 
A.K.J. Błaszczak Sp.J.

B.H.Kampoll Sp.j. B.J. Kamińscy 
R.P.Podsadni

B.R. Hauser Zabudowy samochodow 
dostawczych

Base Group Sp. z o.o.

Beer Lab Sp. z o.o.

Bellussi Group LTD

Berkel s.c.

BHP Niedzielscy Sp. z o.o.

Biofarm Sp. z o.o. 

Biuro Aktywnego Wypoczynku Altius

Biuro Podróży Travel sp. z o.o.

Biuro Tłumaczeń Diuna S.C.

Biuro Usług Spedycyjnych SPEED

Blackpartners Sp. z o.o.

BLUE-SAILS Sp. z o.o. Sp. k.

BlueSun Michał Kłyk

BOMIS

Browar PROST

Bukowy Park

Business Discovery

Cafardini Showroom

Caffee24.eu Piotr Kliszcz

Calamari s.c.

Catering Śląski Wojciech Ostrzołek

Centrum Biurowe Eproco Sp. z o.o. Sp. k.

Centrum Medyczne ENEL-MED

Centrum Posadzek ZAREMBA Wiesław 
Zaremba

Centrum Rehabilitacji Mewa

Centrum Zdrowia Mediceum

CERANEK Kancelaria Radców Prawnych i 
Adwokatów Sp. p.

CERMAG POZNAŃ Sp. z o.o.

CLIPBUD Łukasz Patyra

Cukiernia u Adama Adam Kajetanowicz

KOREAŃSKI CHIŃSKI ARABSKISŁOWEŃSKIFRANCUSKI
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CUKIERNIA-PIEKARNIA B.M.WENTA

DARPOL Sp. z o.o. Sp.k.

DĄBROWSKI AUTO SERWIS Roman 
Dąbrowski

Dela Cosmetics sp. z o.o.

Deva Group Katarzyna Marzec

Dingo sp. z o.o.

DOM W OGRODZIE S.C 

DOMLEX

DPM Sp. z o.o.

Dremar s.c. Krystyna i Andrzej Morjańscy

DROGOSZ Sp.zo.o.

DYMON-BUD DEVELOPMENT s.c.

EDPOL Food & Innovation sp. z o.o.

eEngine Sp. z o.o.

EHC Pogotowie Wysokościowe

EKOANALITYKA Jerzy Sternal

ELGRA

EL-INWEST Sp. z o.o.

ELWICO SERWIS

EMIKS Jacek Sałasiński

EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o.

EMPEKO S.A.

Eneco Sp. z o.o.

Europejska Platforma Hurtowa

Ewa Sawkiewicz Rę�kodzielnia Krakowska

Experior Sp. z o.o. Venture Fund I SKA

F.H. Progress

F.H.U. Polidruk

FMK Sp. J.

F.P.H.U. MELBA s.c.

Fakro

Farbud Sp. z o.o.

FHT Aleksander Kołcz

FHU Compas 

FHU SUPOBER

FHU Zielony Salon, Lidia Tokarska

Finezja Wnętrz Maria Obacz

FIRMA HANDLOWO-USłUGOWA 
Krzystof Winiarz

Firma Maja

Firma Polański Usługi Komputerowe

FloorFix Renowacja Posadzek

FLOP SYSTEM Sp. z o.o.

FMACHINERY SEBASTIAN FRANEK

Focus Dariusz Duda

FONDER SP.J.  Odlewnie Żeliwa

Fotex-Studio-Bugno

Fundacja Aktywności Lokalnej

GALMET

Gama Producent Opakowań

Gelg Sp. z o.o.

Gena

Geo Globe Polska

Goshico

GÓRAK HOLISTIC TRAINING

Grafit Hurtownia

Grupa Adamed

Grupa FACH-PAK Sławomir Budrewicz

Grupa JMP

Grupa Kapitałowa  Morison Finansista

Grupa Morado Sp. z o.o.

Grupa Pietrzak

Grupa Saternus Sp. z o.o. S.K.A.

H.W.Marstal-Profil Marcin Maciejuk

HABA RL PPHU Rafał Lusina

Hendukol

Herbewo International S.A.

Hotel Pod Lasem w Chynowie

Human Partner Sp. z o.o.

Hurtownia Lodów i Mrożonek, Wytwórnia 
Wafli IGLO Edmund Zygmański

IDEOWNIA

Inelt Maciej Dolata

INSPIRE Centrum Rozwoju Umiejętności

INSTAL Oraczewscy Sp. z o.o.

Interhurt Sp. z o.o.

INTERNETOWE BIURO PODRÓŻY 
JAUERTRAVEL WOJCIECH JAUER

IOC sp. z o.o.

IT CULTURE Sp. z o.o SKA

Itekom Paweł Ciągło

J.K.F. Sp. z o.o.

JAR Jaskulski Aromaty

Jars Sp. z o.o.

Jauer Family

Jawo sp. z o.o.

Jelenia Struga Medical Spa Sp. z o.o.

JMK Computerate Sp. z o.o.

JPW FREELANCE

Kamieniarstwo Wrzos

Kamienica Feliksa Stabrowskiego

Kanbex Sp. z o.o.

Kancelaria Gospodarcza CWB Sp. z o.o.

Kancelarie Adwokackie Unguibus et Rostro 
Sp. k.

Konspol Holding Sp. z o.o.

JAPOŃSKI BUŁGARSKI UKRAIŃSKIINDONEZYJSKI TURECKI
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Kotrak Bis Irena i Andrzej Kurdziel

Kraus Folie Sp.J. 

Kubala Sp z o.o

Kunke Poligrafia

Kwiaciarnia Zielona Krystyna Świeczko

Langowski Shipping

LECH-POL HOTELE I RESTAURACJE Sp. 
z o.o.

Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o.

LIWO Tłumaczenia

Lodziarnia Piaski Wyrób i Sprzedaż 
Katarzyna Wilk

Logit T.J. Kowalewski i Wspólnicy Sp.J.

Logos Centrum Edukacyjne

Lokus sp. z o.o.

Lwiki Daniel Leśniak

Łuszczek Sp. j.

MAJSTER-POL Kosińscy Sp. j.

Manufaktura Mojej Mamy

Mapiso Biuro Rachunkowo-Ekonomiczne 
Sp. z o.o.

Marcinkowski Broker Sp. z o.o.

Mardom Home Sp z o.o.

Marion Kosmetyki Sp. z o.o.

Marta Mauer-Włodarczak marka SENSiTY.
pl

Martalia

Masarnia Krzyś Sp. z o.o Sp. k

MAXIM

MIDOSoftware Paweł Sosnowski

MIKPTD Przedsiebiorstwo Transportowe 
Robert Stępień

MMG s.c.

Mobilne Biuro Prasowe

Mokate S.A.

MOLGA s.c. A. Molga M. Molga

Morison Finansista Audit sp. z o.o.

Morpho sp. z o.o.

Najlepsze Wakacje

Nalewki Staropolskie Karol Majewski i 
Wspólnicy Sp. z o.o.

Natulux

Nettom

NEW MILLENNIUM Sp. z o.o.

NIWA

Obatrans

Ochnik

Odlewnia Metali Kolorowych Kowala Sp.J.

Okulscy Księgowość Sp. z o.o.

Omegga Sp. z o.o.

OPTIMA

ORLIŃSCY Salony Optyczne s.c.

OROQ Enterprise

Osadkowski SA

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gracjan 
Nowotarski

P.P.H. HEMAR Henryka i Marek Musialik 
Sp.j.

P.P.H. „WAZA” s.c.

P.P.U.H. GreKa Sp.z o.o.

P.P.U.H. OPAKO S.C.

P.W. Structum Sp. z o.o.

PANTA PLAST SP. Z O.O.

Parking Bukowska-Polna

Patykwia s.c.

PBHU Janusz i Grażyna Bambot

Pezal

PHPU Jóźef Kaczmarek

PHU COALA E.D.RYGIELSKA

PHU Ewa Pomes

PHU WITIM, Janusz Witecki

Piekarnia Antoni Piskorek

PJP Telecom

Plastwill

Pneumat System Sp. z o.o.

Polpain-Putka Sp. z o.o.

Pożegnanie z Afryką

PPH GAŁUSZKA Krębuszewska i 
Wspólnicy Spółka Jawna

PPH GWAREK SP. ZO.O.

PPHU ASIA Dorota Trzcińska

PPHU CERAMIKA ARTYSTYCZNA 
WIZA Sp. z o.o.

PPHU Dominika Niewiadomska

PPHU OKATEX

PPUH KADMES TOTAL Sławomir Dróżka

PPUH SKALMEX Sp. z o.o.

PPUH Studio Meblowe Piotr Zagóra, 
Katarzyna Zagóra S.C.

Pracownia Cukiernicza Ewa Anna i 
Tadeusz Jankowscy

Pracownia Register

Pracownia Satysfakcji Sp. z o.o.

Presto sp. z o.o.

Printexpress.pl Iwona Płonowska

Projekt Wspierania Przedsiębiorczości 
PWP

Prywatne Centrum Edukacyjne 

SZWEDZKI HOLENDERSKI WŁOSKIDUŃSKI HISZPAŃSKI /  
PORTUGALSKI
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Wytwórnia Mebli Zbigniew Kucharski

WYTWÓRNIA WAFLI LUCYNA 
ZBOROWSKA

Yes Biżuteria Sp. z o.o.

Z.P.H.U Transrol Czesław Ślusarczyk

Z.P.H.U. Drewa

Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy 
Cezary Gudan

Zakład Cukierniczy u Lecha Leszek 
Truskolawski

Zakład Przerobu Kamienia Budowlanego 
Export Import Ryszard Jędrychowski

Zakład Usług Budowlanych ZetBud

ZAKO ZAJCHOWSKI MAREK

Zamorscy Sp. j.

Zarzą dzanie Nieruchomościami

Złoto Orla

ZPU Świta

ZRB BLACH-DEK

Baza drzewkowych jest obecnie 
uaktualniana. Jeśli nie ma Cię na 
liście, a używasz znaku skontaktuj 
się z nami przez stronę internetową: 
www.firmyrodzinne.org/marka

Zapraszamy do budowania dumy 
Firm Rodzinnych

MARMOŁOWSKI s.c.

Przedsiębiorstwo el12 sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Turystyczno 
Rehabilitacyjnych WODNIK

Recman Sp. z o.o.

RENEX

ROD

Rożek Brokers Group Sp. z o.o.

RSF Sp z o.o.

RSH s.c.

Rzemieślnicza Firma Stolarska STOLMAR 
SC A.W.Jarczyńscy

SAFETY Grzegorz Łukaszewicz

Sagra Technology Sp. z o.o.

Sako-Expo Techtextilplast H.Sakowski Sp.J

Salvemedica

Savitor Sp. z o.o

Sądecki Bartnik

Silny & Salamon Sp. z o.o

SOFIA BIURO RACHUNKOWE

Sommerrey & Furmaga Kancelaria Radców 
Prawnych

Specjalistyczne Laboratorium Badawcze 
Ita-Test

Spectrum Consulting

Stalgast Sp. z o.o.

Stara Bednarnia Manufaktura Rodzinna

Stocznia Jachtowa Sułkowski

STUDIO ACORD

Studio Projektowe Tam-Tam

Studio Technik Cyfrowych

Sukurs

Super Power Sp z o.o.

Supron 1

Sylpo System s.c.

Systemy Informatyczne SET(H)

Systemy Silosowe Silmach

Telekomfort Domin Sp.j.

Telkab Sp. z o.o.

Telvis Przedsiębiorstwo Usługowo-
Produkcyjne Sp. z o.o.

TEST Systemy uszczelniają ce J.W. 
Okularczyk M.,M. Stępień

TEXPOL Sp. z o.o.

THOMAS sp. z o.o.

Tołłoczko

TOP WINA ŚWIATA

Viva Aqua

Vox Sp. z o.o.

Waldemar Łukowski Altom sp. z o.o. sp.k.

Wamech P.A.Wą sik

Wamika Fresh Sp. z o.o.

Weegree Sp. z o.o. S.K.A.

WĘDZARNIA KALISKA

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii 
Przemysłowej

Wisdom Consulting Klimczyk 
i Morawik Sp.J.

WOD-BUD Sp. z o.o.

Wody Karpackie Sp.z o.o.

Wooltex-Tedex

Wortel sp z o.o.

Wójcik i Wójcik s.c.

Wyrób Wędlin Tradycyjnych Adamin

Wyrób Wędlin Tradycyjnych Bartosz 
Kwiatek

WĘGIERSKI FIŃSKI ANGIELSKI ROSYJSKINIEMIECKI

zestawienie zostało przygotowane w oparciu o 
dane z dnia 31 lipca 2015 r.
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Jak warunki pracy 
wpływają na rozwój 
firmy?
Dlaczego w dużej i prężnie działającej firmie nie udało się wdrożyć projektu 
informatycznego? Dlaczego lider rynku poniósł porażkę przy pracach rozwojowych 
nad ulepszeniem produktu? Wreszcie dlaczego fuzja dwóch firm spowodowała klęskę 
i utratę zleceń, klientów oraz kluczowych pracowników?
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T  akie pytania pojawiają się w prasie ekonomicznej prawie 
każdego dnia i praktycznie zawsze można zauważyć, że 
przyczyna porażki tkwi w ludziach i ich naturze. Znamy 

wiele firm, które z dnia na dzień przestały liczyć się jako poważni 
gracze. Po części można uznać, że zawiodły kompetencje i sposób 
komunikacji, że osoby które miały przeprowadzić proces analizy 
danego przedsięwzięcia czy projektu, tak naprawdę zrobiły to 
niedokładnie lub nieumiejętnie, mogły być przeciążone pracą 
innymi projektami. Natomiast drugie źródło porażki to zbiór kilku 
ważnych czynników determinujących efektywność pracownika – 
czynników na które istotny wpływ ma pracodawca.

Satysfakcja pracownika to poziom zadowolenia osób badanych 
pod kątem różnych aspektów pracy w przedsiębiorstwie. Aspekty 
te obejmują rozwiązania systemowe np. siatka płac, system 
premiowania oraz te które trudno skategoryzować np. relacje 
interpersonalne. Przyjrzyjmy się bliżej 5 takim determinantom, 
które wpływają na efektywny rozwój firmy.

• ZADANIA - obszar obejmujący ocenę charakteru czynności 
na zajmowanym stanowisku (w szczególności ich atrakcyjności 
i adekwatności wobec kompetencji osoby), oraz uwarunkowań 
ich wykonywania (zakresu kontroli nad nimi, wpływu na efekty 
ostateczne, czy wyboru metod pracy). Dla pracownika ważne 
będzie możliwość zaplanowania pracy, czy ma realny wpływ na 
sposób jej wykonania, czy zadania są zróżnicowane, czy ilość tych 
zadań jest adekwatna do czasu i umiejętności ich poprawnego 
wykonania.

• RELACJE SPOŁECZNE - obszar obejmujący szeroko 
rozumiane relacje interpersonalne z przełożonymi 
i współpracownikami, w tym sposób odnoszenia się do siebie (np. 
grzeczność, szacunek), skłonność do pomocy, atmosferę w pracy, 
poziom rywalizacji i sposób rozwiazywanie konfliktów. 

•  WARUNKI W PRACY - obszar obejmujący ocenę 
obiektywnych uwarunkowań wiążących się z wykonywaniem pracy, 
mających często kluczowy wpływ na efektywność i samopoczucie 
pracowników, mogących radykalnie podwyższać stres 
i niezadowolenie z pracy. Frustrację mogą wywoływać niesprawne 
narzędzia pracy – psujący się komputer, maszyna, samochód, 
trudny dojazd do pracy, brak naturalnego oświetlenia.

• ATRAKCYJNOŚĆ PRACY - obszar 
obejmujący czynniki wpływające na całościową 
ocenę swojej pracy z punktu widzenia własnych 
aspiracji i planów życiowych, co bezpośrednio 
przekłada się na lojalność wobec pracodawcy 
i zaangażowanie w obowiązki. Mogą to być także 
pewność zatrudnienia, dodatkowe benefity np. 
ubezpieczenie pracownicze, bilety do kina.

• ZAUFANIE DO FIRMY - obszar obejmujący 
ocenę czynników wpływających na postrzeganie 
firmy jako partnera grającego fair (wspierającego 
w realizacji zadań, posługującego się czytelnymi 
i sprawiedliwymi kryteriami i regułami), co – 
obok pozytywnego wpływu na lojalność wobec 
niej – obniża poziom stresu psychospołecznego 
i zwiększa poczucie własnej odpowiedzialności 
za zadania i relacje. Dla pracownika istotnymi 
czynnikami budującymi zaufanie będą 
przejrzystość w ustalaniu grafików, sprawiedliwe 
decyzje kierowników, rzetelność w rozliczaniu 

premii i nadgodzin.

Zatem klucz do sukcesu to umiejętność zarządzania ww. 
czynnikami. Nie jest to proste i nie zawsze uda się je wszystkie 
spiąć w jedną całość. Przedsiębiorstwo to zbiór indywidualnych 
interesów osób  w niej zatrudnionych, te interesy nie zawsze są 
jednakowe. Musimy pamiętać, że najważniejszy jest człowiek. To 
do pracodawcy będzie należał wybór odpowiednich ludzi którzy 
pomogą i pokierują organizacją. Brak równowagi w omówionych 
wcześniej czynnikach może wywołać niepożądane skutki 
w postaci ryzyka:

•  PRACOHOLIZMU - polega na przywiązywaniu nadmiernej 
wagi do pracy zawodowej i zazwyczaj prowadzi do poważnych 
problemów życiu osobistym (zwłaszcza w związkach 
wychowujących wspólnie dzieci)

•  WYPALENIA ZAWODOWEGO - polega na głębokim 
wyczerpaniu emocjonalnym, zazwyczaj wynikającym z długiego 
okresu bardzo silnego zaangażowania w prace i to zwłaszcza taka, 
która budzi emocje (np. w medycynie i edukacji)

•  DEPRESJI - jest bardzo popularnym (dotykająca ok. 
10% ludzi) zaburzeniem wpływającym na nastrój i emocje. 
Zazwyczaj obserwujemy w jej przebiegu m.in. wyraźne obniżenie 
aktywności (zwłaszcza społecznej), problemy ze snem, łaknieniem 
i zachowywaniem higieny, oraz bardzo obniżony nastrój 
i samoocenę, a także myśli samobójcze

•  ZABURZENIA LĘKOWE –  charakteryzują się przezywaniem 
intensywnego lęku, pojawiającego się bez wyraźnej przyczyny, 
czasami w formie ataków paniki. Zazwyczaj wiążą się z objawami 

Fot.: Fotolia
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HR24 to zestaw rozwiązań i narzędzi, które usprawnią proces 
zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.  

Testy kompetencji, testy osobowościowe, a szczególnie ocena 
360 pozwalają bardzo dokładnie poznać potencjał drzemiący 
w Państwa zespole. 

Moduł e-rekrutacja  pozwala na przygotowanie testów 
rekrutacyjnych, które sprawią, że rekrutacja pracowników 
stanie się dużo bardziej efektywna.

cielesnymi, takimi jak m.in. uczucie suchości w ustach, zawroty 
głowy, palpitacja serca itp.

Pracownik z objawami wypalenia zawodowego lub depresji to 
źródło strat materialnych w przedsiębiorstwie.  Amerykańskie 
szacunki wskazują, że gospodarka traci na takim podejściu do pracy 
300 miliardów dolarów. To koszt zwolnień lekarskich i spadku 
efektywności pracowników, ale też ciągłych zmian w zatrudnieniu. 
Pracodawca, który w swojej firmie zauważa podobne zjawiska 
powinien rozważyć uruchomienie programu naprawczego. 
Pomocne mogą być regularne testy psychologiczne pracowników, 
szkolenia, indywidualne plany rozwojowe dla wyróżniających się 
pracowników.

Obok satysfakcji pracowniczej pojawia się też właściwy dobór osób, 
ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych kompetencji i stylów 
pracy. Osoba odpowiedzialna za proces właściwej rekrutacji 
to menedżer. To on musi zarządzać zespołem aby osiągnąć 
wyznaczony cel. Zarządzać w ten sposób aby każdy z członków 
zespołu wykonywał pracę do której posiada odpowiednie 
kompetencje. Sprawny menedżer zespołu powinien także poznać 
pozapłacowe czynniki motywujące każdego z członków swojego 
zespołu. Dla jednych takimi stymulatorami będą trudne wyzwania, 
obarczenie ich pełną odpowiedzialnością, delegowanie uprawnień, 
dla innych może być to że lubią pracować nad jednym etapem 
projektu od początku do końca. Menedżer musi wiedzieć, jak 
komunikować się z poszczególnymi osobami i z każdym z nich 
ta wymiana informacji będzie odbywać się w inny sposób. Jeśli 
zaprosimy do zespołu osoby ambitne i dynamiczne a prace lub 
zadania do wykonania będą miały zgoła inny charakter to nastąpi 
bardzo szybkie zniechęcenie, a udział w projekcie osoby te będą 
traktowały jako karę.

Ludzie różnią się od siebie w wielu aspektach, zatem aby być 
równo traktowani, muszą być zarządzani w odmienny sposób. To, 
co jest dobre dla jednej osoby, niekoniecznie musi być dobre dla 
innej. Podczas gdy niektórzy są motywowani przez indywidualną 
rywalizację, pozostali mogą preferować pracę zespołową, mając 
dostępną pomoc lub mając tzw. zaplecze techniczne i wtedy są 
najefektywniejsi.

Współcześni kierownicy muszą wiedzieć o swoich pracownikach 
więcej, rozwijać ich umiejętności i ich wnętrze: wiedzę jak 
motywować różnego rodzaju ludzi, dostosowywać się do stylów 

zachowania swoich pracowników. Musi to dotyczyć zadań które 
otrzymują, strategii zarządzania, stylów komunikacji, korzyści jakie 
są im oferowane, rodzaju i wielkości wsparcia które otrzymują.

W teorii zachowań ludzkich wyróżnić można 4 podstawowe typy 
zachowań tj. typ dominujący, typ wpływowy, stabilny i sumienny. 
Każdy z tych stylów preferuje swoje warunki pracy w których 
jest najbardziej efektywny. Pozwólmy aby menedżerowie poznali 
i nauczyli się poznawać swoich współpracowników a poprawa 
wyników pracy będzie zauważalna już w krótkim okresie czasu. 
W społeczeństwach Europy Zachodniej budowanie i kierowanie 
jakimkolwiek zespołem, rozpoczyna się od poznania preferowanego 
stylu pracy. Wtedy otrzymujemy dogłębną wiedzę jak motywować, 
co wywołuje poczucie stresu, jakie środowisko pracy wpływa 
najlepiej na naszego współpracownika. 

HR24

Więcej niż rekrutacja

Fot.: Fotolia
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Sukces sukcesji. Część 10

Właściciele firm rodzinnych często nieświadomie 
ryzykują utratę swoich z trudem budowanych 
mniejszych lub większych imperiów biznesowych, 

zapominając o przygotowaniu i zaimplementowaniu optymalnego 
planu ich sukcesji. Tymczasem, umiejętne zaplanowanie procesu 
jest gwarantem jego sukcesu. Wygospodarowanie czasu na 
przygotowanie i wdrożenie planu, który swoim zakresem obejmie 
nie tylko cele rozwojowe przekazywanych przedsiębiorstw, ale 
również osobiste cele ich właścicieli, jest niezbędne do zapewnienia 
długowieczności rodzinnych imperiów.

W poprzednich artykułach dotyczących organizacji procesu 
przemian poruszaliśmy kilka niezwykle ważnych kwestii, na które 
powinni zwrócić uwagę nestorzy i sukcesorzy. Spójrzmy na nie 
jeszcze raz, w nieco skróconej wersji oraz przyjrzyjmy się aspektom, 
których jeszcze nie omawialiśmy.

Cykl pod redakcją Dariusza Bednarskiego, Partnera Zarządzającego w Grant Thornton Polska, 
opracowany na podstawie serii publikacji ekspertów Grant Thornton z całego świata, wydanych 
pod wspólnym tytułem „Succeeding at Succession”. 

GOTOWOŚĆ NESTORA DO PRZEKAZANIA 
BIZNESU

Czy ja, właściciel przedsiębiorstwa, osiągnąłem już punkt zwrotny 
w mojej firmie? Takim punktem może być pojawienie się nowego 
pokolenia menedżerów (lub zapotrzebowania na nie), zmiana 
sytuacji rynkowej, zapotrzebowanie na nowy kierunek strategiczny 
dla firmy, który przyspieszy/ wzmocni jej dotychczasowy rozwój 
lub mniejsza skłonność dotychczasowych właścicieli do ponoszenia 
ryzyka. Powodów może być wiele. Ważne, by dostrzec nadchodzące 
zmiany i odpowiednio się do nich przygotować. 

Ustępujący właściciel powinien jasno i uczciwie określić, czego chce 
dla siebie i dla swojej firmy. Ustalenie osobistych celów właściciela, 
pogodzenie ich z celami rozwojowymi firmy oraz określenie ich 
konsekwencji z punku widzenia właściciela firmy oraz jej zarządu 
jest kluczowe dla powodzenia procesu przemian. 

Fot.: Fotolia
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„Właściciele muszą określić 
długoterminowe prognozy 
dla swoich firm. Jakikolwiek 
wdrażany plan, szczególnie 

jeśli transakcja wykupu następuje 
stopniowo i jest spłacana z przepływu 
środków pieniężnych firmy, musi być 
dopasowany do oczekiwanych wyników 
przedsiębiorstwa.”
Kevin Fraser, Grant Thornton, Kanada

ELASTYCZNOŚĆ

W biznesie, jak wżyciu, nie da się przewidzieć wszystkiego. Plan 
sukcesji powinien być więc elastyczny, wieloscenariuszowy i dawać 
możliwość skorygowania założeń do zaistniałych warunków 
rynkowych i zmian zachodzących we wnętrzu firmy.

REALISTYCZNE SPOJRZENIE NA WARTOŚĆ 
FIRMY

Zupełnie naturalne jest silne przywiązanie właściciela do firmy, 
której poświęcił najpiękniejsze lata swojego życia, którą budował 
częstokroć kosztem życia prywatnego, która jest jego dzieckiem, 

Taka forma wnikania wartości do biznesu odróżnia firmę rodzinną 
od korporacji, których bolączką jest bezduszność struktur i odgórne 
wdrażanie kwestii związanych z etyką i wartościami. 

W firmach rodzinnych ludzie są natomiast wartością podstawową, 
bo ich teraźniejszość i przyszłość zależą od zadowolonych 
i samorealizujących się pracowników, a nie od międzynarodowego 
kapitału.

WYBÓR NAJLEPSZEJ STRUKTURY

Zrozumienie celów, które właściciel stawia przed sobą i swoją firmą 
pomoże mu również w znalezieniu odpowiedzi na kolejne ważne 
pytanie - czy powinien szukać odpowiednich zasobów ludzkich 
i finansowych wewnątrz czy na zewnątrz firmy?

Sukcesja wewnętrzna jest modelem wybieranym zwykle przez firmy 
rodzinne. Jeśli jednak członkowie rodziny nie są zainteresowani 
przejęciem rodzinnego biznesu lub jeśli właściciel ma wątpliwości 
w zakresie kompetencji potencjalnych  sukcesorów, warto rozważyć 
sukcesję zewnętrzną.

Kluczową kwestią przy wyborze odpowiedniej struktury 
jest dopasowanie jej do przepływu środków pieniężnych 
w przekazywanej firmie, jej planów rozwojowych oraz potrzeb 
finansowych właścicieli po przekazaniu sterów w inne ręce.

Fot.: Fotolia
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największym skarbem. To przywiązanie sprawia, ze właściciel 
patrzy na przekazywany biznes jak na jedyny w swoim rodzaju, 
wart więcej niż dla potencjalnego nabywcy, który zazwyczaj 
koncentruje się na, finansowej stronie transakcji. 

Te różnice mogą prowadzić do rozbieżności w wycenie, warto 
więc rozważyć skorzystanie z pomocy niezależnego doradcy, który 
w obiektywny sposób pomoże ustalić wiarygodną wycenę.

KWESTIE PODATKOWE

Proces planowania sukcesji powinien objąć swym zakresem 
również kwestię zobowiązań podatkowych, czasem dość 
znaczących, wynikających z transakcji sprzedaży lub określonych 
form przeniesienia własności na sukcesorów. Podobnie jak 
w innych obszarach procesu sukcesji, również planowania 
podatkowego nie należy zostawiać na ostatnią chwilę. Niezwykle 
ważne jest, aby już na początku procesu zasięgnąć rady w tej kwestii 
oraz odpowiednio przygotować firmę na zmiany w zarządzaniu 
i statusie własności. Dzięki temu, przygotowany plan sukcesji 
kompleksowo zagwarantuje wszelkie możliwości maksymalizacji 
środków finansowych.

W trakcie planowania należy wziąć pod uwagę wszystkie aspekty 
podatkowe transakcji, szczególnie te dotyczące terminów czy też 
ryzyko podwójnego opodatkowania w przypadku gdy firma działa 
na terenie dwóch lub więcej systemów prawa podatkowego.

Jednak pomimo dużej wagi planowania podatkowego, właściciele 
muszą zdawać sobie sprawę z tego, że najważniejszą liczbą związaną 
z jakimkolwiek procesem przemian jest kwota netto, jaką przejmą. 
Podczas gdy planowanie podatkowe może pomóc właścicielom 
w uzyskaniu kwoty netto, same rozważania dotyczące podatku 
nie powinny być najważniejszym czynnikiem wpływającym na 
organizację procesu przemian. Nadrzędne powinny pozostać 
aspekty finansowe, a planowanie podatkowe jest po prostu 
narzędziem pomagającym uniknąć nieprzewidzianych następstw.

„Niektórzy sprzedający 
są nieobeznani i mogą 
pozostawić kwestie 
wyceny strategicznemu 

nabywcy. Ci sprzedający narażają się 
na pozostawienie w przedsiębiorstwie 
ogromnych sum poprzez pozwolenie 
nabywcy na usunięcie z firmy całego 
potencjału wzrostu”.
Alysoun Stewart, Grant Thornton, Wielka Brytania

ODPOWIEDNIE PYTANIA

Doświadczenie mówi, że najlepszym sposobem na planowanie 
sukcesji jest czas – sukcesję należy zacząć planować z dużym 
wyprzedzeniem. Pomaga to uniknąć niespodzianek i daje czas 
na nabranie pewności i komfortu psychicznego związanego 
z decyzjami, przed którymi staje ustępujący właściciel. 

Możesz przygotować się do organizacji planów sukcesji 
odpowiadając sobie na następujące pytania.

Planowanie odejścia i zabezpieczenia finansowego:

•  Czy istnieje umowa udziałowców (jeżeli jest ich więcej) dotycząca 
zbycia i wyceny udziałów?

•  Czy Twój testament jest aktualny?

•  Czy wiesz, jaki podatek dochodowy trzeba będzie uiścić po 
Twojej śmierci?

•  Czy podjąłeś kroki mające na celu ograniczenie potencjalnego 
zobowiązania z tytułu tego podatku?

•  Czy posiadasz odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne i na życie?

•  Czy Twoja małżonka byłaby finansowo niezależna w przypadku 
Twojej niepełnosprawności lub śmierci?

Ochrona majątku:

•  Czy wiesz, ile warta jest Twoja firma?

•  Jaka część Twojego majątku jest zamrożona w firmie?

•  Czy istnieją jakieś aktywa, które możesz odłączyć od 
przedsiębiorstwa?

•  Czy jesteś w osobistym posiadaniu majątku firmy?

•  Czy posiadasz zdywersyfikowany portfel inwestycji niezależnych 
od kondycji firmy?

•  Czy aktywnie zarządzasz majątkiem osobistym?

Właściciele małych prywatnych firm mogą również zadać sobie 
następujące pytania dodatkowe:

•  Czy zaplanowałeś w jakim wieku przejdziesz na emeryturę?

•  Czy masz zabezpieczone środki na godne życie na emeryturze?

•  Czy utrzymałbyś się na emeryturze bez konieczności sprzedaży 
firmy?

•  Czy posiadasz odpowiedni majątek poza przedsiębiorstwem, 
który ułatwiłby Ci utrzymanie na emeryturze?

Planowanie sukcesji jest procesem bardzo osobistym. Wobec tak 
wielu opcji lub ich kombinacji, nawet najbardziej doświadczony 
przedsiębiorca może się zniechęcić. A fakt, że jest to coś, co zdarza 
się tylko raz w życiu, w żadnym wypadku nie ułatwia sprawy. 
Dlatego właśnie zewnętrzni doradcy doświadczeni w obszarze 
planowania sukcesji mogą okazać się przydatni.
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Wróćmy do natury

Chorujemy na zespół deficytu natury, twierdzi amerykański 
pisarz Richard Louv. Sądził tak już w roku 2005, gdy 
w książce „Ostatnie dziecko w lesie” ukuł ten termin, by 

opisać pogłębiającą się przepaść między młodymi osobnikami 
współczesnego homo sapiens a przyrodą. Tak zdefiniował te 
dolegliwość: „zanikająca świadomość, osłabienie zdolności do 
odnajdywania sensu w przejawach życia, które nas otacza.”  Odkrył, 
że kiedy zabierzemy dzieci do lasu, osłabiają się u nich objawy 
zespołu deficytu uwagi – współczesnej plagi najmłodszych.

 Od tego czasu przeprowadzono wiele badań, które pokazały, 
że Louv wiedział co pisze. Dziś wiemy, że: duże okna w klasach 
polepszają wyniki standardowych testów u uczniów i zwiększają 
ich szanse na dostanie się na studia, za to ograniczają możliwość, 
że wejdą w konflikt z prawem. Pacjenci na oddziale chirurgii 

w salach z oknami, za którymi są drzewa zdrowieją szybciej niż 
ci, którzy bezpośrednio za oknem widzą ścianę z cegieł – ich rany 
goją się w szybszym tempie. Tacy pacjenci to skarb dla personelu. 
Potrzebują mniej leków przeciwbólowych i rzadziej skarżą się na 
pielęgniarki. Wiemy też, że w zielonych dzielnicach wielkich miast 
otyłość jest mniejsza niż w zabetonowanych.

Sam Louv doszedł do wniosku, że deficyt natury nie dotyczy tylko 
dzieci. Na dodatek ciągle pogłębia się. Jego zdaniem odnowienie 
kontaktu człowieka z przyrodą ma fundamentalne znaczenie dla 
zdrowia, dobrostanu i ducha człowieka. A także dla przetrwania 
człowieka jako gatunku. Obcowanie z naturą wzmacnia naszą 
odporność, Wyostrza zmysły i inteligencję, poprawia zdrowie 
fizyczne oraz psychiczne i wpływa dobrze na nasze relacje rodzinne 
oraz społeczne. Z naturą, a nie z technologią, jak dzieje się coraz 

Fot.: Fotolia

Oto teoria antycznych filozofów greckich: w naturę wpisany jest mechanizm zdrowia 
psychicznego. Oto fakty naukowe ustalone przez współczesnych naukowców: obcowanie 
z naturą wzmacnia naszą odporność, wyostrza zmysły i inteligencję, a także poprawia zdrowie 
fizyczne oraz psychiczne.
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częściej. Cudowna wolność w sferze komunikacji  jaką dają 
nam smartfony i tablety ma swoją cenę. Wysoką. Oto rachunek: 
otępienie zmysłowe, odwrażliwienie, osłabione ciało i umysł.

BETON NA ZMYSŁACH

Odcięci od natury zatracamy coraz więcej zdolności w jakie 
wyposażyła nas przez miliony lat ewolucja. Utrwalamy też obraz 
nas samych jako istot nawigujących w życiu za pomocą mózgu 
– podejmujących decyzje dzięki mieszaninie myśli i uczuć. Co 
sprowadza się często do działania pod dyktando ego, nakręcanego 
zestawem pragnień wdrukowanych nam przez naszą kulturę, jej 
instytucje i przesądy. 

Naukowcy tacy jak Diane Ackerman, autorka „Naturalnej historii 
zmysłów” twierdzą jednak, że umysł nie znajduje się tylko 
w mózgu. Dzięki enzymom wędruje swobodnie po ciele. To umysł 
budzi w nas doznania smaku, dotyku, węchu, a jednocześnie od 
nich zależy. Paranormalne zdolności obserwowane u ludów takich 
jak Aborygeni mogą wcale nie być paranormalne. Być może są to 
zdolności, które ludzki umysł ma na fabrycznym wyposażeniu, 
a które – zaniedbane – zanikły u współczesnego człowieka. Zanim 
w grudniu roku 2004 tsunami uderzyło w nabrzeża Indii zabijając 

tam ponad 10 tysięcy ludzi, „pierwotni” mieszkańcy Andamanów – 
członkowie plemienia Jarawa - uciekli w bezpieczne miejsce razem 
ze zwierzętami z dżungli. Skąd wiedzieli, że zbliża się zagrożenie? 
Odbierali doznania, które człowiek z miasta ignoruje, bo nie 
rejestruje ich jego otępiała wrażliwość. 

Tacy naukowcy jak Jay Gottfried z Northwestern University 
w Bostonie ustalili, że wykorzystujemy nasze możliwości zmysłowe, 
na przykład węchowe w niewielkim stopniu. Nigdy nie będziemy 
zdolni nawigować w rzeczywistości za pomocą węchu tak dobrze 
jak psy. Ale możemy to robić znacznie lepiej niż czynimy to teraz. 
Nie jesteśmy w stanie odbierać ultradźwięków tak dobrze jak 
nietoperze, ale możemy nauczyć się odczuwać i interpretować 
wibracje w naszym ciele.

Nasze wielkie możliwości węchowe udowodnili  – jak zwykle 
przy tego typu badaniach – niezastąpieni amerykańscy studenci. 
Gottfried zasłonił im oczy specjalnymi goglami, zatkał uszy 
i założył na dłonie grube rękawice. Zostawił im puste nozdrza, 
można podejrzewać jednak, że wcale nie w trosce o niezbędną 
dostawę tlenu. Chciał, żeby studenci wąchali. Rezultat? Studenci 
nauczyli się szybko wyczuwać perfumy o zapachu czekolady 
z odległości 10 metrów, a nawet podążać precyzyjnie zygzakowatą 
ścieżką wyznaczoną przez te perfumy. Przy okazji wyszło na jaw, 
że używanie dwóch nozdrzy znacznie zwiększa nasze możliwości 
odtwarzania obrazu rzeczywistości za pomocą węchu. Tak jak 
w przypadku oczu, mózg konstruuje dzięki temu poszerzony obraz 
świata – to coś jak wąchanie w stereo.  Studenci z zaklejonym 
jednym nozdrzem dowiedli tego ponad wszelką wątpliwość. Inny 
wniosek z tych badań – zdolności węchowe można poprawiać. 
Podobnie jak zdolności innych naszych zmysłów.

Nie wyostrzymy jednak zmysłów nad laptopem lub przed 
telewizorem, ani w centrum handlowym. Takie środowisko 
sprzyja ich otępieniu.  Amerykanie przez 18 miesięcy badali jacy 
żołnierze najlepiej nadają się na saperów. Wniosek: mieszkańcy wsi, 
najlepiej tacy, którzy często w przeszłości polowali. Mają zdolność 
łączenia głębi postrzegania z widzeniem peryferyjnym i innymi 
niezbadanymi czynnikami, które na razie nazwano instynktem.  
Żołnierze z miasta, których dzieciństwo upłynęło na grach 
komputerowych, widzą świat płasko, jakby rzeczywistość odgrywała 
się dla nich na ekranie.  [C.D.N.]

Drugą część artykułu Marcina Fabjańskiego znajdziecie 
w kolejnym numerze biuletynu Dowiecie się w nim m.in. czym 
jest witamina N i dlaczego czasem warto wybrać się do lasu.

W NAJCIEMNIEJSZYM KĄCIE JASKINI

Do najsłynniejszej może metafory w historii filozofii prawa 
autorskie ma niejaki Platon – filozof grecki, który żył niemal 
25 wieków temu w Atenach.  Stworzył on wizję nieszczęśników 
przykutych łańcuchami w wielkiej jaskini w taki sposób, że 
widzą tylko cienie postaci ze świata na zewnątrz, odbijające się 
na ścianie dzięki wielkiemu ognisku. Jako, że nie widzą samych 
postaci, wydaje im się, że te cienie są rzeczywistością. Najgorsze 
dopiero przed nami – Plato twierdzi, że wszyscy jesteśmy takimi 
nieszczęśnikami. Widzimy popłuczyny rzeczywistości, a nie ją 
samą. 

Rozejrzyjmy się po naszej jaskini, a okaże się, że jest jeszcze 
gorzej. W Singapurze, gdzie mieszkałem, połowa pasażerów metra 
nie odrywa się od swoich elektronicznych zabawek: telefonów 
i palmtopów. Robi to cały przekrój wiekowy z lekkim wskazaniem 
na młodych. W sztucznym środowisku wagoników metra – z ich 
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TECHNOZNIEWOLENIE

„Info blitzkrieg” – to kolejne chwytliwe pojęcie ukute przez 
zwolenników ekoterapii. Bombardowanie milionami bitów 
elektronicznych informacji prowadzi do stanu świadomości, 
który naukowcy nazywają „trwałą niepełną uwagą”. Nie wiemy 
jeszcze jakie konsekwencje dla przyszłości naszego gatunku ma 
nieograniczane zanurzenie w technologię w latach formowania się 
mózgu jego młodych osobników.  Jedna z teorii głosi, że zwalnia 
rozwój płatów czołowych mózgu. A właściwie zamraża. Według 
tej teorii, komputerowe dzieci rozwiną się emocjonalnie tylko 
do poziomu nastolatków i nigdy go nie przekroczą. Co rozwiną 
dodatkowo, żeby skompensować te stratę? Nie wiemy. Historia 
technologii komputerowych na ziemi jest zbyt krótka. Ludzie 
przyszłości mogą być geniuszami uniezależnionymi od ograniczeń 
środowiska, mogą też być niedorozwinięci. Jeśli teorie stoików są 
słuszne – bardziej prawdopodobnie jest to drugie. Przynajmniej 
jeśli chodzi o rozwój duchowy.

Rytm życia jaki wymusza na nas wielkie miasto – ze sztywnymi 
godzinnymi pracy, cyklami dojazdów i powrotów oraz kulturowym 
wymogiem punktualności, sprawia, że ignorujemy naturę. Tylko, że 
w nas wciąż odlicza się biologiczny,  a nie mechaniczny czas. A to 
spina mózg.

W naturze mózg się resetuje. Dosłownie. Uwalnia nadmierną 
ilość informacji, schładza przegrzane nadmierną aktywnością 
obwody.  Mieszczuchy zagnane przez naukowców na dwa tygodnie 
do lasu doświadczali nieznanego im wcześnie poczucia spokoju 
i klarowności.  Także zwiększonej kreatywności. W naturze 
wystarczy być, a nawet najlepiej tylko być. Grupa kontrolna, która 
w tym samym czasie zajmowała się intensywną wspinaczką, miała 
mniej takich doznań. 

Ale nie trzeba wyjeżdżać do lasu, żeby odczuć dobroczynne skutki 
natury. Dwadzieścia minut patrzenia w zieleń sprawia, że zawartość 
kortyzolu w ślinie spada o 13.4 procent, jak wykazał na 260 
ludziach z 24 różnych miejsc w Japonii Yoshifumi Miyazaki z Chiba 
University. A kortyzol to hormon stresu. Na nasz mózg dobrze 
działa niezbyt dużo uwagi nakierowanej na konkretne przedmioty 
czy zadania, a jak najwięcej uwagi niewymuszonej. Stan, który 
nazwać można fascynacją. Stan ceniony oprócz ekoterapeutów 
przez buddystów, którzy stworzyli techniki medytacji oparte na 
nieukierunkowanej uważności. 

Zgodnie z Zasadą Natury Richarda Loeva – przyszłość będzie 
należeć, nie do tych, którzy przenikną wszelkie tajniki technologii, 
ale do tych, którzy lepiej zrozumieją jak działa natura i jak 
zharmonizować świat wirtualny z przyrodniczym.  Nie mówimy 
już o harmonii ciała i umysłu  (mind-body), ale ciała umysłu 
i środowiska naturalnego (mind-body –nature). To nowe pole 
dla psychoterapii, która rozłożyła na części każdy element relacji 
człowieka z sobą samym, a także z rodziną i różnymi grupami 
społecznymi, ale zapomniała o relacji ze środowiskiem. W czasach 
ogromnego lęku i wypalenia, mimo najwyższego komfortu życia 
i bezpieczeństwa w historii naszego gatunku, to także nowy obszar 
działania dla coachingu.

Ścieżki rozwoju: Richard Louv „The Nature Principle”,  
www.richardlouv.com

plastikowymi zapachami i klimatyzowanym powietrzem, są 
skutecznie odcięci od natury. Sami dbają o to, żeby nie zauważać 
jedynego jej przejawu w tym miejscu – współpasażerów. To właśnie 
na użytek takich ludzi amerykański paleontolog i pisarz Michael 
Pyle wymyślił termin „wyginięcie doświadczenia”. Co Platon 
powiedziałby o pasażerach singapurskiego metra? Że nie widzą 
nawet cieni na ścianie jaskini?

Gdyby spojrzeć na ten problem oczyma współczesnego naukowca, 
zobaczylibyśmy jak coraz bardziej zdajemy się na zmysł wzroku. 
Kontakt z naturą również dlatego jest dla nas tak dobroczynny, bo 
oznacza jednoczesne użycie wszystkich zmysłów. Uwrażliwiając 
wszystkie zmysły osiągamy optymalny stan uczenia się. Natura 
to lekarstwo na zmęczenie umysłu. Kontakt z nią zwiększa 
przepustowość mózgu. Już po godzinie w lesie długość uwagi 
zwiększa się o 20 procent, poprawia się też pamięć a także 
abstrakcyjne myślenie. 

Pojęcie „witamina N” opisujące dobrodziejstwa przebywania 
w naturze, to nie tylko chwytliwy slogan. Być może najlepiej 
pokazują to badania Dorothy Matthews i Susan Jenks z Sage 
Colleges w Troi w USA. Na myszach. Te gryzonie dwa razy 
łatwiej radziły sobie w labiryncie, gdy wszczepiono im bakterię 
Mycobacterium vaccae. I co z tego? Jest to bakteria, która występuje 
w glebie, i którą wdychamy kiedy też zdecydujemy się „wystąpić” 
w środowisku gdzie jest dużo gleby. Cudowny efekt podwojenia 
inteligencji u myszy, którym wstrzyknięto bakterię mija po paru 
dniach.

Droga do mądrości wiedzie przez zmysły. Choć sam Platon 
mógłby nie zgodzić się z takim twierdzeniem, na pewno poparłby 
je Budda i filozofowie stoiccy. Budda wymieniał umysł jednym 
tchem z organami zmysłowymi. Stoicy trenowali się w filozofii 
by doświadczyć procesu konwersji, czyli – powrotu do źródeł. 
Albo inaczej dobrostanu, który bierze się z odczucia, że jesteśmy 
częścią kosmicznego procesu. Twierdzili, że w samą naturę wpisany 
jest mechanizm konwersji. Prawa, które odkryjemy zmysłami 
w naszym najbliższym otoczeniu nie różnią się od praw rządzących 
w makroskali całym wszechświatem.

Richard Louv też zaczął się zastanawiać nad tym związkiem.  Po 
tym, gdy odbył taki oto filozoficzny dialog ze swoim kilkuletnim 
synem Matthew:

Matthew: - Czy wiara jest zmysłem?

Richard: - Nie rozumiem o co ci chodzi?

Matthew: - No wiesz, rodzajem odczuwania wyższej siły.

W tym momencie rozmowa została przerwana prawdopodobnie na 
skutek szerokiego otwarcia ust ze zdziwienia przez Richarda Loeva, 
z których chwilowo nie mógł wydobyć się żaden dźwięk. Czy mamy 
zmysł duchowości? – zapytał sam siebie.

Dzisiaj dla tego amerykańskiego pisarza odpowiedź na to pytanie 
brzmi: tak. Jest on aktywowany poprzez zwykłe zmysły, gdy 
zaczniemy używać pełni ich możliwości. W „Zasadzie natury” Loev 
przywołuje badania Charlesa A. Lewisa University of Illinois, które 
dowodzą, że rośliny wpływają na nasze życie psychiczne i duchowe. 
Jak? Według Lewisa jesteśmy częścią zbiorowej środowiskowej 
świadomości, produktu milionów lat ewolucji. Dzielimy z naturą  
ukrytą świadomość, która reaguje bez myślenia na sygnały ciała 
i środowiska. 

Problem tylko w tym, że nie chcemy tego zauważyć.
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Centrum Praktyki Filozoficznej  na Zamku 

w Krokowej zaprasza na:

WARSZTATY POŚWIĘCONE SZTUCE ŻYCIA 
ŹRÓDŁO SZCZĘŚCIA W TOBIE (DWA DNI)

Dowiesz się między innymi jak:

- osiągnąć dobrostan pracując z myślami, emocjami 
i doznaniami,

- utrwalać szczęście i uniezależniać  jego odczuwanie od 
wydarzeń codziennego życia,   

- pozbyć się nudy, poczucia pustki oraz wypalenia dzięki 
dociekaniom filozoficznym.

ŚWIADOME ŻYCIE (PIĘĆ DNI)

Zbudujesz podstawy programu filozoficznego dbania 
o szczęście przez całe życie. 

Częścią tego warsztatu są wyprawy do krypty kościoła 
w Krokowej (kontemplacja przemijania) oraz na plażę 
w Dębkach (by zrozumieć co oznacza bycie częścią procesu 
życia).

Dr Marcin Fabjański 

autor pierwszego polskiego poradnika praktyki 
filozoficznej „Stoicyzm Uliczny” i książki „Zaufaj 
życiu. Nie zakochuj się w przelatującym wróblu”. 
Twórca Szkoły Filozofii Dostrojenia do Procesu Życia 

i programu Centrum Praktyki Filozoficznej w Krokowej, którą odwiedził 
w roku 2014, idąc śladami Johanna Gottlieba Fichtego z Lipska do 
Kaliningradu. Zdobywca Grand-Press i nagrody Independent Press 
Association w Nowym Jorku za najlepsze reportaże roku.

PISANIE KREATYWNE I TERAPEUTYCZNE 
(DWA DNI)

Nauczysz się:

- pisać precyzyjnie z wyczuciem języka i w zgodzie z regułami 
dramaturgii,

- pozbywać się wewnętrznego cenzora i docierać do 
twórczych zasobów umysłu,

- odbierać moc złym wspomnieniom i jak poczuć ulgę, 
i trwale poprawić nastrój.

Informacje: www.zamekkrokowa.pl, www.selfoff.com 
Kontakt: filozofia@zamekkrokowa.pl

Fot.: Puszcza Białowieska
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Konstytucja niezbędnym 
elementem każdego 
przedsiębiorstwa 
rodzinnego – część III

Spisanie w firmie wewnętrznej konstytucji wpływa pozytywnie 
na poziom zadowolenia rodziny. Badania przeprowadzone na 
niemieckich przedsiębiorcach rodzinnych wykazały, 

że zadowolenie rodzin posiadających konstytucję jest o 21% wyższe 
od tych, które tego dokumentu nie posiadają. 

Fakt, że właściciele przedsiębiorstw posiadajacych konstytucję 
są bardziej zadowoleni niż pozostali, ma prostą przyczynę. 
W większości konstytucji firm rodzinnych omówiono, przemyślano 
i uregulowano wszystkie najważniejsze dla przedsiębiorstwa 
kwestie, dając wszystkim członkom rodziny poczucie 
bezpieczeństwa.

EMOCJONALNA WARTOŚĆ DODANA

Są dwa podejścia do prowadzenie przedsiębiorstwa przez firmy. 
Jedni uważają, że fakt bycia rodziną jest wyłącznie zaletą i stanowi 
ogromny potencjał firmy. Dzieje się tak, ponieważ uczucia 

takie jak zaufanie czy silna więź emocjonalna tworzą przyjazny 
klimat, motywujący do działania i stwarzający pole do wspólnych 
działań, a także pomagają przy pokonywaniu konfliktów. Inni 
twierdzą, że jest też druga strona medalu. Moment, w którym 
przechodzi się ze sfery prywatnej do sfery biznesowej, może być 
dla rodziny bardzo trudny. Zdaża się tak, że emocje biorą górę nad 
rozumem lub pojawia się możliwość faworyzowania najbliższych 
członków rodziny. Dlatego nie tylko biznesowe sprawy, związane 
z prowadzeniem firmy warto uregulować w konstytucji – w badaniu 
udowodniono, że szczegółowe zapisy dotyczące roli każdego 
członka rodziny w przedsiębiorstwie, pozytywnie wpływają 
na atmosferę w firmie. Aby ją utrzymać, warto ustalić sposoby 
komunikacji z pozostałymi członkami rodziny. Dobrym pomysłem 
jest ustanowienie regularnych spotkań i narad rodzinnych, 
podczas których dyskutować się będzie na temat wszystkich spraw 
i problemów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, a także  
informować członków rodziny (szczególnie tych, którzy nie są 

Posiadanie konstytucji przez przedsiębiorstwo nie tylko wpływa na jego sprawne działanie 
i wymierne korzyści finansowe, ale niesie za sobą także pogłębienie więzi emocjonalnych między 
członkami rodziny.  

Fot.: Fotolia



Firmy rodzinne dla firm rodzinnych  |  41www.firmyrodzinne.org

zaangażowani w zarządzanie firmą) o sukcesach przedsiębiorstwa, 
wyzwaniach i decyzjach strategicznych. Spotkania takie wpisało 
do swojej konstytucji 68% przedsiębiorstw. Uregulowanie kwestii 
narad czy spotkań rodzinnych pozytywnie wpływa na ich 
rzeczywiste odbywanie ponieważ, jak pokazały badania, spotkania 
takie realizuje zaledwie 25% firm rodzinnych nie posiadających 
konstytucji. Ciekawym pomysłem, który zapisało w swojej 
konstytucji 53% firm, jest założenie funduszu inwestycyjnego 
mającego na celu wspieranie i edukację wspólników i młodszych 
członków rodziny. Pozwala to wcześnie wykształcić i wybrać 
osobę, która przejmie interes tak samo jak i  inne osoby mające 
w przyszłości zająć wysokie stanowiska w firmie. Wykształcenie 
wspólników na profesjonalnych i odpowiedzialnych właścicieli 
ma ogromne znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstwa rodzinnego. 
Spośród firm nieposiadających konstytucji, zapis o wspieraniu 
młodych członków rodziny posiada jedynie 17% przedsiębiorstw 
ale aż 30% z nich dotrzega potrzebę wprowadzenia zmian w tym 
zakresie. 

W prawie 80% ankietowanych przedsiębiorstw, oczekiwania 
związane z wprowadzeniem konstytucji zostaly w pełni spełnione. 
Badania pokazały także, że uregulowanie najistotniejszych dla 
firmy spraw w wewnętrznym dokumencie wpływa na wzmocnienie 
więzi i stopnia identyfikacji rodziny z przedsiębiorstwem, co 
wpływa z kolei, na zwiększenie poczucia spokoju i bezpieczeństwa 
członków rodziny. Ankietowani przedsiębiorcy określali swój 
stopień zadowolenia z osiągniętych wyników dotyczących 
czterech wymiarów (Wzmocnienie więzi i identyfikacji, poprawa 
zarządzania i kontroli, zapewnienie spokoju i stabilności 
oraz wzrost ekonomiczny) w skali od 1 do 5 gdzie 1 oznacza 
„wprowadzenie konstytucji nie spełniło w tym zakresie moich 
oczekiwań” a 5 oznacza „wprowadzenie konstytucji w pełni spełniło 
moje oczekiwania w tym zakresie”. Kolejno, wzmocnienie więzi 
i identyfikacji otrzymało wysoką notę 4,2, poprawa zarządzania 
i kontroli 4,2, zapewnienie spokoju i stabilności 4,1 i wzrost 
gospodarczy – 3.8. Widać więc wyraźnie, że wprowadzenie 
konstytucji wpłynęło pozytywnie na każdą z tych kwestii 

zarządzania przedsiębiorstwem.  

EKONOMICZNA WARTOŚĆ DODANA

Wpływ wprowadzenia konstytucji na relacje pomiędzy członkami 
rodziny prowadzącymi wspólnie biznes wydaje się oczywiste. 
Badania pokazały jednak jeszcze jedną ciekawą rzecz, mianowicie, 
że dzięki wprowadzeniu konstytucji rodzinnej, poprawie uległo 
zarządzanie i kontrola w przedsiębiorstwie, choć niewielu 
ankietowanych oczekiwało takiego skutku. To pokazuje jak 
ważne jest posiadanie wewnętrznego dokumentu regulującego: 
przypadkowe lub wykształcone w drodze przyzwyczajenia działania 
zostają zastąpione przez spisane i jasne dla wszystkich reguły. 

Uzyskanie bezpośredniego zystku ekonomicznego nie jest co 
prawda bezpośrednim celem wprowadzenia konstytucji rodzinnej, 
jest on jednak natutralnym efektem tego działania. Spokój, 
mniejsza ilość konfliktów oraz rozwiązywanie ich na podstawie 
spisanych zasad, uregulowana kwestia członkostwa, podziału 
zysków czy sukcesji – to wszystko wpływa na harmonijny rozwój 
przedsiębiorstwa a co za tym idzie, przyczynia się do osiągania 
przez niego większego zysku. 

KONSTYTUCJA POMAGA, ROZWIJA 
I STABILIZUJE

Przeprowadzone wśród przedsiębiorców prowadzących firmy 
rodzinne badania nie pozostawiają wątpliwości. Posiadanie 
wewnętrznego dokumentu regulującego działanie firmy niezwykle 
korzystnie wpływa na jej kondycję i funkcjonowanie a także przede 
wszystkim, na morale zepołu. 

Tekst na podstawie materiałów z firmy INTES przetłumaczony dzięki 
uprzejmości Biura Tłumaczeń Pozena, Mecenasa FFR

Fot.: Fotolia
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Jak przedłużyć lato?
Marzysz o wakacjach pod żaglami? Nie wiesz, jak się za to zabrać? Przeczytaj 
poniższy tekst, w którym staram się krok po kroku opisać organizację takich 
wakacji.
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UPRAWNIENIA

Nie będą Ci potrzebne. Jeżeli chcesz spędzić wakacje pod żaglami 
możesz wybrać dwie opcje: wynająć jacht ze skipperem (kapitanem) 
lub dołączyć do zorganizowanego rejsu. Pierwsza opcja przypomina 
wynajem całego samochodu z szoferem, druga jest jak dołączenie 
do innych podróżujących danym samochodem.

GDZIE JECHAĆ

Gdy już wiadomo, że nie trzeba mieć uprawnień, warto zastanowić 
się gdzie pojechać. Na pierwszy rejs proponowałabym łatwe 
akweny. Tam, gdzie morze jest spokojne, wiatry słabe, a odległości 
między portami niewielkie. Do takich akwenów zaliczamy 
wybrzeże Chorwacji, morze Jońskie w Grecji, Seszele czy Brytyjskie 
Wyspy Dziewicze na Karaibach.

KIEDY JECHAĆ

Gdy już wiemy gdzie pojechać, warto zastanowić się nad terminem 
podróży. Na Morzu Śródziemnym przyjemnie żegluje się od maja 
do października. Jeśli jedziesz na rejs z dziećmi w wieku szkolnym, 
to zapewne bierzesz pod uwagę okres wakacji. Warto pamiętać, że 
w krajach śródziemnomorskich, sierpień jest zawsze droższy od 
lipca. Jeśli ma to dla Ciebie znaczenie, to taniej wyczarterujesz jacht 
w lipcu. Jeśli nie ogranicza Cię termin wakacji, to możesz brać pod 
uwagę także pozostałe miesiące. Na Seszelach można pływać cały 
rok, a na Karaibach od listopada do maja jeśli chcemy ominąć porę 
huraganów.

JAKI JACHT WYBRAĆ

Kiedy już wiemy gdzie i kiedy jedziemy, trzeba wybrać jacht... Nie 
znasz się na żeglowaniu i jachtach? Nic nie szkodzi. Fachowcy 
z dobrej agencji pośredniczącej w czarterze są od tego by Ci pomóc. 
Powiedz ile jedzie osób, a w tym ile dzieci (duże czy malutkie). Jacht 
zostanie dobrany tak, żeby wszystkim było wygodnie. W zależności 
od wielkości jachtu może na nim nocować od 4 do 10 osób. Plus 
skipper.

SKIPPER

Masz już wybrany rejon, termin i jacht. Potrzebujesz teraz kogoś, 
kto ten jacht poprowadzi, czyli  skippera. Możesz wybrać polskiego 
skippera lub lokalnego. W wyborze polskiego skippera pomoże 
Ci oczywiście fachowiec z firmy czarterowej. Na wybór lokalnego 
skippera przeważnie nie mamy wpływu, wybiera go armator, od 
którego wynajmiesz jacht.

A MOŻE REJS

Jeśli nie masz grupy, możesz dołączyć do zorganizowanego rejsu. 
Napiszę o tym.... w kolejnym odcinku :)

www.firmyrodzinne.org

Agnieszka Olszewska

ekspert ds. niezapomnianych widoków  
BLUE-SAILS



Zapraszamy do naszego 
nowego biura
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