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Piotr Andrzejczak: Radca prawny, Partner i wspólnik w kancelarii DZP. Ekspert w zakresie pra-

wa spółek, fuzji i przejęć. Od wielu lat doradza firmom rodzinnym w zakresie sukcesji, tworzenia 

zasad ładu rodzinnego w firmach rodzinnych, ochrony majątku prywatnego oraz występuje jako 

doradca i negocjator w transakcjach M&A z udziałem firm rodzinnych. W ramach praktyki trans-

akcyjnej doradzał wiodącym polskim firmom rodzinnym zarówno w procesach nabywania jak  

i zbywania przedsiębiorstw. Ponadto jest specjalistą w zakresie funkcjonowania organów spółek 

oraz odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Przemysław Grobelny (CFA): Posiadacz tytułu The Chartered Financial Analyst (CFA). Dokto-

rant w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, transakcjach kapitałowych oraz w obszarze wy-

cen portfeli wierzytelności. Posiada bogate doświadczenie w zakresie sporządzania opinii na 

potrzeby sporów sądowych oraz wycen przedsiębiorstw, znaków towarowych, autorskich praw 

majątkowych, know-how i skryptów dłużnych.

Alicja Hadryś-Nowak (dr): Doktor nauk ekonomicznych. Dyrektor Centrum Przedsiębiorstw 

Rodzinnych Spółki Celowej UEP. Ekspert Unii Europejskiej, PARP oraz Instytutu Biznesu Rodzin-

nego. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu A. Mickiewicza  

w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej oraz Lethbridge University w Kanadzie. Członek między-

narodowej organizacji IFERA (International Family Enterprises Research Academy) zrzeszającej 

badaczy i przedsiębiorstwa rodzinne z całego świata, The European Council for Small Business 

and Entrepreneurship (ECSB) oraz organizacji Vital Voices. Doradza mikro, małym i średnim 

przedsiębiorstwom w tym przedsiębiorstwom rodzinnym z zakresie strategii rozwoju między-

narodowego, sukcesji oraz marketingu.

Piotr Kucharczyk (CFA): Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na specjalności 

Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Od sierpnia 2015 roku posiada 

tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Z CMT Advisory związany od początku istnienia, obecnie 

na stanowisku dyrektora warszawskiego biura. Specjalizuje się w usługach doradztwa transak-

cyjnego dla firm rodzinnych, a także wycenach przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych  

i prawnych. Jest osobą odpowiedzialną za współpracę z międzynarodową siecią M&A – AICA.



Adrianna Lewandowska (dr, MBA): Doradca rodzin biznesowych. Właściciel firmy doradczej 

Lewandowska & Partnerzy od lat wspiera firmy rodzinne w zakresie procesów sukcesyjnych, 

tworzeniu konstytucji rodzinnych oraz biznesowych strategii rozwoju. Założyciel i prezes Insty-

tutu Biznesu Rodzinnego. Absolwent zagranicznego MBA, stypendysta Uniwersytetu St.Gallen 

w Center for Family Business i Uniwersytetu Wiedeńskiego w Institut für Familienunternehmen. 

Wykładowca MBA oraz licznych studiów podyplomowych. Pracownik Szkoły Głównej Handlo-

wej w Instytucie Przedsiębiorstwa. Autor licznych publikacji, komentarzy oraz wypowiedzi pu-

blicystycznych i biznesowych oraz dla właścicieli firm rodzinnych m.in.: „Stawka większa niż 

biznes. Strategie rozwoju firm rodzinnych”, „Kody wartości. Czyli jak skutecznie przejść sukcesję 

w firmie rodzinnej” oraz „Konstytucje firm rodzinnych. W kierunku długowieczności”.  

Wiesława Machalica: psycholog, coach, trener I i II stopnia ora superwizor treningu psycho-

logicznego, socjoterapeuta rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Se-

kretarz generalny Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Dyrektor Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” od lat 22. Ekspert w szkole-

niach prowadzonych nowoczesnymi metodami aktywnymi z zakresu kompetencji miękkich  

w biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Firm Rodzinnych. Ekspert Instytutu Biz-

nesu Rodzinnego.

Małgorzata Małecka (ACCA): Doradca z ponad piętnastoletnim doświadczeniem, które 

zdobywała najpierw jako audytor w PwC, gdzie miała okazję realizować projekty w zakresie 

wdrażania i oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem a także audytu we-

wnętrznego i optymalizacji procesów biznesowych dla klientów różnych branż. Ukończyła stu-

dia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Międzynarodowe 

Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz specjalności Handel Międzynarodowy. Obecnie mene-

dżer ds. strategii i rozwoju Instytutu Biznesu Rodzinnego w Poznaniu, gdzie na co dzień współ-

pracuje z polskimi firmami prywatnymi.

Sylwester Ogłaza: Absolwent Uniwersytetu Ekonomiczne w Poznaniu na specjalności Inwe-

stycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Z CMT związany od 2014 roku, obec-

nie pracuje na stanowisku analityka. Specjalizuje się w usługach dotyczących nadzoru właści-

cielskiego, modelowania finansowego oraz wycen przedsiębiorstw. Obecnie przygotowuje się 

do egzaminów w ramach programu CIMA (Chartered Institute of Management Accountants).



Katarzyna Schmidt: Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na Wydziale 

Zarządzania. Autorka artykułu pt.: „Rentowność przedsiębiorstwa w schematach modelu biz-

nesowego Osterwaldera i Pigneura”. Ze spółką CMT Advisory związana od 2016 roku. Obecnie 

pracuje  na stanowisku analityka w dziale cen transferowych. Specjalizuje się w zakresie spo-

rządzania dokumentacji podatkowych dla podmiotów działających w krajowych i międzynaro-

dowych grupach kapitałowych.

Szymon Słomiński: Analityk biznesowy w firmie Lewandowska i Partnerzy. Absolwent Uniwer-

sytetu Ekonomicznego w Poznaniu na specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwami. Od 2013 

roku specjalizuje się w współtworzeniu i wdrożeniach strategii rozwoju dla firm rodzinnych, 

analizie finansowej przedsiębiorstw, rozliczeniach rentowności i zarządzaniu projektami strate-

gicznymi. Doradca wspierający w projekcie Firmy Rodzinne, którego efektem było opracowanie 

ponad 20 strategii rozwoju bazujących na koncepcji Balanced Scorecard dla małych i średnich 

firm rodzinnych. Moderator warsztatów strategicznych oraz indywidualnych sesji z właściciela-

mi i managerami firm z sektora MSP.

Grzegorz Sprawka: Doradca podatkowy i Senior Tax Manager w kancelarii DZP. Specjalizuje 

się w doradztwie podatkowym na rzecz prywatnych inwestorów oraz przedsiębiorców a także 

firm rodzinnych, w tym w zakresie przygotowania firm rodzinnych i majątku rodzinnego do suk-

cesji oraz ochrony majątku rodzinnego także z wykorzystaniem fundacji rodzinnych, wyboru 

efektywnej podatkowo struktury prowadzenia działalności, a także w procesach sprzedaży firm 

rodzinnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym w zakresie restruk-

turyzacji, fuzji i przejęć lub przedsięwzięć typu joint-venture. Jest także doświadczonym dorad-

cą podmiotów z branży PE.  Zdobywał swoje doświadczenie zawodowe w PwC oraz DZP.

Piotr Stobiecki (dr): Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z audytem oraz rynkiem kapitałowym. 

Inicjator i założyciel oraz Prezes Zarządu CMT Advisory, spółki świadczącej usługi m.in. dla firm 

rodzinnych, wyspecjalizowanej w doradztwie transakcyjnym, finansach przedsiębiorstw, ce-

nach transferowych oraz usługach nadzoru właścicielskiego. Adiunkt na Uniwersytecie Ekono-

micznym w Poznaniu w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Członek Rad Nadzorczych 

spółek kapitałowych.



Jacek Stokłosa: Adwokat, Senior Associate w kancelarii DZP. Specjalista z zakresu gospodar-

czych spraw spornych, sporów korporacyjnych oraz spraw karnych gospodarczych. Zajmuje się 

zagadnieniami z pogranicza prawa gospodarczego oraz prawa rodzinnego i spadkowego, a tak-

że problematyką nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi 

oraz przed Sądem Najwyższym – w licznych sporach o roszczenia majątkowe i niemajątkowe. 

Występuje i doradza w sporach arbitrażowych. Doradza klientom polskim i zagranicznym dzia-

łającym w sektorze produkcji i handlu towarami konsumpcyjnymi, infrastruktury, budownictwa  

i wyrobów budowlanych, transportu oraz nieruchomości.

Maciej Stradomski (prof. dr hab.): Doktor habilitowany finansów, profesor nadzwyczajny 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy. Specjalista z zakresu transak-

cji fuzji i przejęć na rynku prywatnym, strategii finansowych oraz nadzoru właścicielskiego. Do-

świadczenie zdobywał w bankowości, firmach doradczych oraz funduszu typu private equity. 

Zainteresowanie firmami rodzinnymi miało swoje odzwierciedlenie w temacie rozprawy habili-

tacyjnej pt.: „Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym”. Kierownik i uczest-

nik projektów KBN m.in. z zakresu innowacji finansowych i strategii finansowania przedsię-

biorstw. Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych. Kierownik Katedry Inwestycji i Rynków 

Kapitałowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor wielu publikacji naukowych 

z zakresu finansów przedsiębiorstw i firm rodzinnych. Przewodniczący Rady Programowej In-

stytutu Biznesu Rodzinnego.

Łukasz Tylczyński: Ekspert ds. badań i rozwoju Instytutu Biznesu Rodzinnego. Współor-

ganizator Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych, odpowiedzialny za komunikację 

medialną, program oraz opiekę nad prelegentami. Realizator największych polskich badań  

GUESSS w obszarze przedsiębiorczości rodzinnej. Autor licznych artykułów, raportów i publika-

cji w obszarze biznesu rodzinnego oraz twórca rankingów firm rodzinnych. Prelegent i modera-

tor paneli tematycznych w obszarze family business. Realizuje projekty związane z popularyza-

cją przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce i na świecie. 

Marta Widz (dr): Doradca i badacz firm rodzinnych. Doktor nauk ekonomicznych Centrum Biz-

nesu Rodzinnego (Center for Family Business) na Uniwersytecie w St.Gallen w Szwajcarii. Pra-

cownik naukowy Global Family Business Center (GFBC) w IMD w Lozannie w Szwajcarii. Ekspert 

w obszarze profesjonalizacji firm rodzinnych, ładu korporacyjnego i ładu rodzinnego w Instytu-

cie Biznesu Rodzinnego (IBR) w Poznaniu. Wykwalifikowany członek rad nadzorczych: szkolona  

w Swiss Board School w zakresie skutecznego zarządzania i nadzoru firm rodzinnych. Członek 



Female Board Pool oraz Swiss Institute of Directors. Wykładowca akademicki na uniwersyte-

tach w St.Gallen i Lozannie w Szwajcarii. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (SGH), mię-

dzynarodowego programu CEMS oraz London School of Economics and Political Science (LSE). 

Joanna Wierzejska: Tax Partner w kancelarii DZP. Doradca podatkowy, o szerokim doświad-

czeniu w obsłudze podatkowej klientów z różnych sektorów działających w Polsce w sprawach 

związanych z reorganizacjami, fuzjami, przejęciami, wyborem efektywnej struktury prowa-

dzenia działalności i realizacji inwestycji. Jest doświadczonym doradcą podmiotów zarówno  

z sektora Private Equity, jak i inwestorów branżowych. Doradza prywatnym inwestorom, przed-

siębiorcom i ich rodzinom w zakresie reorganizacji i rozwoju ich działalności, przeprowadzaniu 

procesów sukcesyjnych, ochrony majątku prywatnego, raportowania aktywów zagranicznych, 

zakładaniu fundacji oraz zamiany rezydencji podatkowej.  Joanna zdobywała doświadczenie  

w PWC oraz DZP. Od siedmiu lat kieruje Praktyką Podatkową DZP.

Jakub Wieszczeczyński: Radca prawny, Senior Associate w kancelarii DZP. Specjalista  

w zakresie prawa handlowego, w tym w szczególności fuzji i przejęć, przedsięwzięć typu joint 

venture oraz projektów restrukturyzacyjnych. Doradza krajowym i zagranicznym inwestorom  

w transakcjach sprzedaży oraz kupna spółek. Uczestniczył w szeregu transakcji albo jako głów-

ny doradca klienta kompleksowo zarządzając projektem albo w charakterze eksperta lub ne-

gocjatora. Zarządzał kilkudziesięcioma projektami typu due diligence lub vendor due diligence 

dotyczącymi spółek prowadzących działalność w różnych sektorach gospodarki. 

Ewa Więcek-Janka (dr inż.): Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Sta-

żystka dziewięciu staży zagranicznych na europejskich uczelniach. Od 2002 roku zajmuje się 

badaniami nad funkcjonowaniem przedsiębiorstw rodzinnych. Wyniki swoich badań zawarła   

w 76 publikacjach oraz referowała je na kilkudziesięciu konferencjach w kraju  i zagranicą.  

Adiunkt w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego na Wydziale Inżynierii i Zarządza-

nia Politechniki Poznańskiej. Ekspertka Instytutu Biznesu Rodzinnego. 

Michał Wojewoda: Dyrektor Operacyjny Instytutu Biznesu Rodzinnego. Opracowuje i realizu-

je strategię Instytutu, zarządzając zespołem pracowników, partnerów oraz ekspertów, zaprzy-

jaźnionych z placówką. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, autor jednej  

z pierwszych w Polsce prac dyplomowych w tematyce ładu rodzinnego i konstytucji firm rodzin-

nych. Od 2011 roku zajmuje się budowaniem strategii rozwoju dla firm rodzinnych opartych na 

wartościach.
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Zbigniew Inglot

Firmy rodzinne są najstarszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. 

Funkcjonując jako podstawowa jednostka organizacyjna, firma rodzinna stała się kręgosłupem 

rewolucji przemysłowej, która zmieniła oblicze świata zachodu w drugiej połowie XIX wieku. 

Wielu znanych z podręczników ekonomii potentatów przemysłowych, jak choćby Carnegie czy 

Rockefeller, prowadziło firmy rodzinne. Wiele z otaczających nas dzisiaj marek, np. Volkswagen, 

Rossmann, Aldi, Toyota czy Samsung, pozostają firmami rodzinnymi do dziś. Aż 75% funkcjonu-

jących w UE firm to przedsiębiorstwa rodzinne. W USA i Kanadzie odsetek ten jest nawet wyższy.

Niestety zniewolona Polska nie należała do obszarów szybko rozwijających się. Po I wojnie 

światowej, w wolnej już Polsce, decydującą rolę w tworzeniu dochodu narodowego odgrywało 

rolnictwo. Niski poziom życia obywateli oraz stagnacja gospodarcza odzwierciedlały stan pań-

stwa. Okupacja oraz działania wojenne w czasie II wojny światowej doprowadziły niemal do 

całkowitej destrukcji gospodarczej kraju. Długie lata po wojnie gospodarka była ściśle związana 

z ustrojem panującym w Polsce, którego główną cechą było podporządkowanie wszystkiego 

celom politycznym. Prywatni przedsiębiorcy działający w PRL-u, których zakłady nie zostały 

znacjonalizowane przez władzę ludową, byli traktowani jako potencjalni konkurenci gospodar-

ki zarządzanej centralnie. Prywaciarzy z pogardą przedstawiano społeczeństwu jako spekulan-

tów i dorobkiewiczów. Znakomita większość funkcjonujących w tym okresie firm należała do 

grupy mikro i małych przedsiębiorstw. Jedynie część z nich dała początek prywatnym przed-

siębiorstwom w nowej rzeczywistości gospodarczej, powstałej w wyniku przemian ustrojowych 

w 1989 roku. W wyniku transformacji stworzyła się możliwość rozwoju gospodarki rynkowej 

w naszym kraju, co spowodowało wręcz eksplozję przedsiębiorczości i żywiołowy rozwój ma-

łych i średnich przedsiębiorstw. Kolejne lata przyniosły stabilizację i samoregulację rynkową, 

w związku z czym część prywatnych inicjatyw okrzepła, a inne bankrutowały. Do nowej rze-

czywistości dostosowały się wyższe uczelnie. Powstawały nowe kierunki nauczania związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej, tworząc dobre zaplecze dla tego typu aktywności. 

Fundamentalny wpływ na ewolucję negatywnej percepcji przedsiębiorczości prywatnej mia-

ło powołanie giełdy papierów wartościowych i możliwość nabycia akcji przez szersze rzesze 

Polaków. Z dnia na dzień akcje znanych przedsiębiorstw nabrały wymiernej wartości i mogły 
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zostać w otwarty i transparentny sposób nabyte przez zainteresowanych. Tym samym mityczna 

i poprzednio niewymierna własność państwowa stała się i policzalna i powszechnie dostępna.

Równolegle z procesem restrukturyzacyjnym zakładów państwowych oraz z zakładaniem firm 

przez osoby fizyczne powstały przedsiębiorstwa, których działalność opierała się na pracy wła-

ściciela oraz członków jego rodziny. Firmy rodzinne, będące niekiedy niewielkim przedsięwzię-

ciem, prowadzonym często w oparciu o intuicję właścicieli, w ogromnej ilości przypadków stały 

się poważnymi, profesjonalnie zarządzanymi przedsiębiorstwami zaliczającymi się do grupy 

dużych zakładów i wielkich koncernów. Można podać wiele przykładów firm rodzinnych z Pol-

ski, które dzisiaj są liderami na miarę europejską lub światową w swojej branży. 

Sukcesy firm rodzinnych są konsekwencją bezpiecznej i odpowiedzialnej gospodarki finanso-

wej tych przedsiębiorstw. Dalekowzroczność właścicieli w planowaniu i inwestycjach skutku-

je większą odpornością firmy na kryzysy. Oczywiście jednym z największych zagrożeń dla firm 

rodzinnych jest przenikanie relacji rodzinnych ze strukturami zarządzającymi firmy. Taki stan 

może rodzić poważne konflikty mogące mieć swój finał w upadku przedsiębiorstwa. Dziś firmy 

rodzinne stanowią jeden z fundamentów gospodarki w Polsce. Dosyć szybko zbliżamy się do 

standardów krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo, gdzie udział firm rodzinnych stanowi od 

60 do 90 procent wszystkich działających podmiotów gospodarczych. 

Transformacja gospodarcza w Polsce niedługo będzie obchodzić swoje trzydziestolecie.  

W naturalny sposób do władz firm rodzinnych wchodzą członkowie pokolenia urodzonego już 

po 1989 roku. To ludzie młodzi, dynamiczni, wykształceni na doskonałych uczelniach, znający 

wiele języków obcych, pozbawieni kompleksów i przemieszczający się po świecie bez najmniej-

szych problemów. Szczególnie średnie i duże przedsiębiorstwa o rozbudowanej strukturze or-

ganizacyjnej zderzają się z tematem sukcesji. Problem sukcesji, zarówno w aspekcie przeka-

zywania własności, jak i powierzania kierownictwa, stanowi punkt krytyczny w każdej, nawet 

najlepiej funkcjonującej firmie rodzinnej. Sposób przekazania firmy następnemu pokoleniu jest 

decyzją strategiczną, decydującą o jej przyszłości i ciągłości. Przekazanie firmy następcom to  

z pewnością proces długofalowy i niepozbawiony emocji, wymagający odpowiedniego przygo-

towania merytorycznego.

Firma, którą obecnie kieruję wraz z siostrą, rozwijała się w czasie przemian opisanych powy-

żej. Jest ona klasycznym przykładem na to, jak ważne są procesy związane z sukcesją, która 
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właśnie od kilku lat się dokonuje. Firma Inglot współpracuje obecnie z przedsiębiorstwami  

z ponad osiemdziesięciu krajów. Więcej niż połowa z nich to firmy rodzinne, które dostarczają 

nam codziennie przykładów jak różnie układają się ich losy. Niestety byłem świadkiem wielu 

problemów w przedsiębiorstwach rodzinnych. Spotkałem się z przypadkami upadku firmy ze 

względu na konflikty czy jej sprzedażą ze względu na brak sukcesora. Nasi partnerzy handlowi 

- właściciele firm rodzinnych, często podają przykłady, że ich dzieci kształcące się na zagranicz-

nych uczelniach, nie są dostatecznie zmotywowane, aby wrócić do pracy w firmach rodziców, 

mimo, że zostali wysłani na prestiżowe studia właśnie w celu przygotowania się do sukcesji. 

Spotkałem się również z sympatycznym przykładem, kiedy to jeden z członków rodziny odno-

szący samodzielnie sukcesy w swojej firmie, potrafił scementować porozrzucaną po świecie 

rodzinę. Jej członkowie porzucili swoje zawody i dziś stanowią silną firmę rodzinną szykującą 

się do sukcesji. 

Na polskim rynku wydawniczym do tej pory trudno było znaleźć publikację traktującą kom-

pleksowo problematykę sukcesji w firmach rodzinnych opartą na rodzimych przykładach. 

Większość dostępnej literatury stanowiły przekłady, które w naturalny sposób odnosiły się do 

innych gospodarek. 

Rozpoczęta zmiana pokoleniowa w firmach rodzinnych w Polsce uwydatnia potrzebę usyste-

matyzowania wiedzy pochodzącej z doświadczeń gospodarek rozwiniętych od dziesiątek czy 

setek lat, jak również tej pochodzącej z doświadczeń polskich przedsiębiorców. Po roku 2010 

nastąpiło bardzo wyraźne zainteresowanie tematyką sukcesji w firmach rodzinnych. Ze wzglę-

du na rosnący rozmiar tego zagadnienia temat ten stał się obiektem zainteresowań firm konsul-

tingowych. Sukcesja stała się tematem wielu konferencji, wykładów czy paneli dyskusyjnych.

Z ogromną radością przyjąłem wiadomość o powstaniu tak kompletnego opracowania, doty-

czącego tego ważnego zagadnienia jakim jest sukcesja w firmach rodzinnych. Myślę, że praca ta 

pomoże wielu przedsiębiorcom w budowaniu ładu rodzinnego wewnątrz struktur firmowych. 

Jestem przekonany, że wszystkim właścicielom  firm rodzinnych myślącym o sukcesji znacznie 

ułatwi proces jej przygotowania, a tym samym pozwoli im cieszyć się prężnie działającą firmą, 

patrząc na nią z innej perspektywy. 

Tym, którzy nie myślą jeszcze o sukcesji, gwarantuję, że sięgną po tę publikację już niebawem, 

bowiem czas biegnie niezwykle szybko. 
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Wstęp
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Jeden z moich serdecznych znajomych, właściciel, a równocześnie sukcesor firmy rodzinnej 

Hortimex, Mateusz Kowalewski powiedział kiedyś: „Nigdy nie zastanawiałem się nad tym (…), 

kiedy przedsięwzięcie powołane dla celów zarobkowych staje się firmą rodzinną. Teraz myślę, że 

dzieje się to w momencie, w którym jej założyciel zaczyna myśleć o przekazaniu jej potomkom,  

o jej trwaniu. To chwila przejścia od «tu i teraz» do «zawsze», to moment narodzin firmy rodzin-

nej.” W niniejszej publikacji będziemy towarzyszyć takim właśnie NARODZINOM. Firma rodzin-

na, która stanęła przed wyzwaniem sukcesyjnym, świadomie chce przejść ten proces. Niewielu 

przedsiębiorców myśli w chwili zakładania firmy o zakładaniu rodzinnej dynastii. Trudno na 

starcie nazwać ich przedsiębiorcami rodzinnymi. Trudno również kierować do nich zgromadzo-

ne w tej książce rady, które dotyczą zarządzania firmą rodzinną. Prędzej czy później przyjdzie 

jednak taki moment, w którym każdy przedsiębiorca będzie musiał odpowiedzieć sobie na py-

tanie, co dalej z jego firmą. Jeśli zdecyduje się na sukcesję w obrębie własnej rodziny, zmieni się 

jego status i stanie się właścicielem firmy rodzinnej. Albo – jeśli uzna, że ma inną drogę – sprze-

da firmę i będzie realizował się na innych płaszczyznach.

Niniejsza publikacja powstawała w ciągu ostatnich dwóch lat. W unikatowym konsorcjum me-

rytorycznym, złożonym z ekspertów pracujących na co dzień w kancelarii prawnej Domański 

Zakrzewski Palinka firmie specjalizującej się w finansach, transakcjach i fuzjach CMT Adviso-

ry oraz w firmie doradztwa sukcesyjnego Lewandowska i Partnerzy, zebraliśmy doświadczenia  

w zakresie zarządzania, prawa, finansów oraz emocjonalnej strony procesu sukcesji, która cza-

sami wydaje się kluczowa. Aby publikacja stanowiła spójną całość, została ułożona tak, jak naj-

częściej przebiega proces doradczy w zakresie sukcesji: od rozpoznania sytuacji wyjściowej do 

zaproponowania różnych wariantów, z których właściciele firmy wybierają najlepsze i najbardziej 

odpowiednie do swojej sytuacji. Przez całość prowadzi Czytelnika rodzina właścicielska pewnej 

firmy, która jest kompilacją różnych doświadczeń autorów, choć w rzeczywistości… nie istnieje. 

Na przykładzie właścicieli tej firmy pokazujemy szereg dylematów, przed jakimi stają, a kolejni 

autorzy będą ich przeprowadzać przez wyzwania pojawiające się w trakcie procesu sukcesyjnego.

Jesteśmy przekonani, że oddajemy w Państwa ręce interdyscyplinarne spojrzenie na wyzwanie 

sukcesyjne, które może stanowić zaczątek do własnych dyskusji i własnych rozwiązań w zakre-

sie zmiany pokoleniowej. To trudne rozmowy, które jednak – mamy nadzieję – prowadzić będą 

do NARODZIN kolejnej wielopokoleniowej firmy rodzinnej! Tego serdecznie Państwu życzymy!

W imieniu całego Zespołu Autorów –

Adrianna Lewandowska
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Historia pewnej firmy…



21

Lucyna Kaczmarek jako nastolatka często pomagała rodzicom w pracy w warzywniaku, na któ-

ry zdecydowali się w 1961 roku. Owoce i warzywa dowoził tata Zygmunt od dziadków ze wsi 

pod Poznaniem. Mama Renata i Lucyna wykładały towar do skrzynek, sprzedawcą była mama, 

a wieczorem Lucyna z młodszym bratem Karolem sprzątali cały sklepik. W 1965 roku, gdy Lucy-

na miała 18 lat, tata doszedł do wniosku, że zamiast dalszej nauki lepszym pomysłem dla niej 

będzie prowadzenie sklepu, zlecił jej więc odpowiedzialność za przydomowy sklepik, a sam 

wynajął drugi kiosk na sąsiednim osiedlu i skupił się na handlu w nowej lokalizacji, która była 

wielokrotnie większa.

Lucyna czuła się wyróżniona przez tatę, powierzył jej przecież ważne dla ich rodziny zadanie. 

Jeszcze bardziej więc zaangażowała się w pracę – codziennie pomagała mamie w sprzedaży  

i przejęła od niej wszystkie rozliczenia. Z czasem poznała Grzegorza, nauczyciela geografii, który 

przychodził zadziwiająco często do sklepu, by kupić zawsze świeże jabłka. Przesiadywał w skle-

pie coraz częściej i dłużej. Wkrótce oświadczył się jej, wzięli skromny ślub, a po dwóch latach na 

świat przyszły ich dzieci: bliźniaki Paweł i Robert. Lucyna na jakiś czas wycofała się z rodzinnego 

warzywniaka, rozmawiali o firmie w zasadzie tylko przy niedzielnym obiedzie, na który zawsze 

proszeni byli rodzice. Jednak bardzo tęskniła za tym, żeby wrócić i pomagać mamie.

Po wylewie taty w 1985 roku rodzice wycofali się z biznesu. Ojciec wymagał stałej opieki, mama 

więc – nie chcąc powierzać tych obowiązków osobom spoza rodziny – zajęła się mężem i odda-

ła odpowiedzialność za sklepy Karolowi. Karol, młodszy brat Lucyny, na początku nie był 
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szczęśliwy z takiego obrotu sprawy, gdyż marzył zawsze o tym, że będzie geologiem. Jednak 

rozumiejąc potrzebę wynikającą z sytuacji rodzinnej, zostawił studia i zajął się prowadzeniem 

sklepów. Sklepy rozwijały się bardzo dobrze, miały stałe grono klientów, jednak forma prawna 

– wpis do ewidencji – nie pozwalała na przeniesienie praw własności. 

Po zmianach gospodarczych w 1989 roku Lucyna czuła, że teraz i dla nich nadchodzi czas na 

wielkie zmiany i rzeczywisty rozwój. Po długich naradach z Karolem uznali, że na artykuły pierw-

szej potrzeby – takie jak jedzenie – popyt będzie zawsze. A wraz z komuną zniknęły kartki na 

żywność i otworzyły się granice – Polacy nareszcie mogli więc kupować, ile chcieli i co chcieli. 

Wspólnie więc podjęli decyzję, że inwestują w sklepy spożywcze. W 1991 roku rodzina zdecy-

dowała się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z czterema udziałowcami: 

Lucyną Nowak, jej synami Pawłem i Robertem oraz bratem Lucyny Karolem. 

Lucyna szybko zaczęła rozwijać sklep: oprócz warzyw i owoców firma zaczęła sprowadzać rów-

nież artykuły spożywcze. W Polsce nie istniał wtedy handel hurtowy. Towar trzeba było zdoby-

wać samodzielnie bezpośrednio od producentów albo kupować na giełdzie. Aby postawić na 

półce kukurydzę czy groszek, Karol wstawał o 4 rano i jechał ustawić się pod bramę producen-

ta do Pudliszek. Kupował produkty, ładował je do samochodu i wracał do domu. I tak dzień  

w dzień w trasie, aby zaopatrzyć sklep. Wraz z siostrą postanowili, że chcą zaoferować klientom 

nową jakość i że właśnie jakością będą konkurować z istniejącymi sklepami Społem. Dlatego 

zaczęli sprowadzać luksusowe jak na tamte czasy towary z Berlina: czekoladę, kawę, herbatę  

i bakalie – rodzynki, migdały, figi. Na początku Karol jeździł sam, a potem dwa razy w tygodniu 

miał już dostawę tych rarytasów. To był strzał w dziesiątkę. Wkrótce pod drzwiami obu sklepów 

ustawiały się kolejki klientów, którzy czekali na zewnątrz, aż przywieziony towar stanie na pół-

kach. Kolejnym krokiem było założenie następnych punktów sprzedaży. 

Tym razem rodzeństwo postanowiło, że kupią lokale w prywatnych kamienicach, w których 

wcześniej były sklepy spożywcze prowadzone przez Społem. Wyremontowali lokale i rozpoczęli 

sprzedaż cały czas mając na względzie wysoką jakość i oferowanie jak najszerszego asorty-

mentu produktów żywnościowych. Byli dumni, gdy klienci mówili, że przyjeżdżają po niektóre 

produkty z drugiego końca miasta. Oznaczało to, że tworzą markę, która ma zaufanie klien-

tów. Delikatesy zyskały uznanie, a spore zainteresowanie zakupami pozwalało szybko rozwijać  

firmę. Po kilku latach intensywnej działalności w 1999 roku firma świętowała rekordową sprze-
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daż 100 mln złotych obrotów, zatrudniała 250 pracowników i miała ponad 30 własnych punk-

tów w większości miast Wielkopolski. Rodzeństwo, zachęcone dodatkowo udaną inwestycją  

w nieruchomość, postanowiło dalej lokować nadwyżki kapitału w intratnych lokalizacjach.  

Był to ich majątek prywatny, zapisywany – jak wspólnie ocenili – sprawiedliwie w równej współ-

własności. 

Choć ważne decyzje podejmowali wspólnie, to Lucyna zarządzała siecią. Karol zajmował się 

kontaktem z dostawcami. Był niezwykle zaangażowany w sprawy firmy. Rodzina była dla niego 

zawsze na drugim planie. Ożenił się co prawda z Alicją, która była rozwódką z 3-letnim synkiem 

Damianem. Nie mieli swoich dzieci. Karol wciąż był zajęty pracą i nie chciał obciążać Ali dodat-

kowymi obowiązkami, wiedząc, że sam nie będzie się mógł angażować w rodzinne obowiąz-

ki. Zaangażował się jednak w proces adopcji Damiana, zdając sobie sprawę, że musi myśleć  

o przyszłości swojej rodziny i firmy.

W firmie jednak pojawili się synowie Lucyny. Obaj absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu. Paweł jako kreatywny i niespokojny duch przejął sprzedaż i marketing. Rafał, fi-

nansista z zamiłowania, uznał, że tańsze dla dalszego rozwoju będzie pozyskanie partnerów 

franczyzowych, i przygotował strategię rozwoju, którą mama i wuj z czasem zaakceptowali. 

Po 11 latach działalności w 2002 roku firma uruchomiła swój pierwszy punkt franczyzowy, by  

w kolejnych 5 latach doprowadzić do rzeczywistego rozwoju i świętować 50 otwarty punkt. De-

likatesy zaczęły więc działać w różnych miastach Polski. 

Interes się rozwijał, rodzina – osobiście zaangażowana w zarządzanie – miała pełne ręce roboty. 

Jednak nie wszystkie wydarzenia były pozytywne, nadeszło coś, co na zawsze zburzyło prawie 

idylliczny obraz współpracującej ze sobą rodziny. W 2008 roku w wypadku samochodowym 

zginął Karol. Ta wiadomość była ciosem dla wszystkich, cała rodzina nie mogła się pogodzić  

z nagłą utratą bliskiej osoby. Dodatkowo pojawiły się komplikacje w firmie. Brat Lucyny Karol 

w ramach zapewnienia zaopatrzenia dla sieci sklepów zarządzał również spółką komandytową 

zajmującą się logistyką – DS Logistic Sp. z o.o. Sp.k. Komplementariuszem była spółka z ograni-

czoną odpowiedzialnością. Karol był prezesem zarządu i zarazem jedynym członkiem zarządu 

tej spółki. Struktura udziałowców spółki DS Logistic Sp. z o.o. była identyczna jak w założonej  

w roku 1991 spółce z o.o. Struktura DS Logistic Sp. z o.o. Sp.k. przedstawiała się tożsamo.
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Firma posiadała własny magazyn oraz flotę 15 samochodów ciężarowych. Dbała o zaopatrze-

nie całej sieci sklepów prowadzonych pod marką Delikatesy Własne. Karol posiadał kluczowe 

osobiste relacje z dostawcami. Nagła śmierć Karola spowodowała istotne komplikacje w funk-

cjonowaniu logistyki. Na domiar złego pojawiły się też problemy w rodzinie Karola. Jego żona 

Alicja zajmowała się domem i nie była wciągnięta do rodzinnego biznesu. Przez lata rodzin-

na firma się rozwijała, co wiązało się z koniecznością ponoszenia istotnych nakładów inwe-

stycyjnych. Dywidendy nie były więc wypłacane. Rodzina Karola utrzymywała się z jego pensji  

w głównej spółce oraz DS Logistic Sp. z o.o. Sp.k. Karol posiadał udziały w spółkach, jednak 

mało płynnych aktywów.

Do momentu pełnoletności syna Damiana udziały przejęła żona Alicja, ale Damian – jako praw-

ny spadkobierca – otrzymał nadzór kuratora sądowego nad majątkiem dziedziczonym po ojcu. 

Teraz żadna decyzja inwestycyjna w firmie nie mogła zapaść bez zgody sądowej, co znacznie 

utrudniło działanie firmy. Lucyna, mając na względzie dalszy rozwój biznesu, od razu chciała 

kupić udziały dziedziczone po bracie – Alicja wolała jednak poczekać, aż Damian sam podejmie 

decyzję. Ponieważ jednak sprawy zaczęły się komplikować, do sprzedaży doszło, ale dopiero  

w 2009 roku. Lucyna ma teraz 50% udziałów, a obaj jej synowie po 25%. To był trudny finan-

sowo moment dla rodziny i firmy. Przy okazji odkupienia części udziałów pojawiły się kłopoty  

z pozyskaniem finansowania – zaczął się kryzys, banki niechętnie patrzą na tego typu transakcje 

– Lucyna zastanawia się, skąd wziąć środki na wykup…

Wówczas Lucyna po raz pierwszy pomyślała o tym, że być może jednak sprzeda firmę. Wyda-

rzenia z ostatnich miesięcy zbyt dużo ją kosztowały. Postanowiła, że chociaż rozezna się w te-

macie, i w tajemnicy przed wszystkimi zatrudniła profesjonalnego doradcę, który miał pomóc 

jej odpowiedzieć na pytanie, czy to jest właściwy moment na sprzedaż oraz reprezentować 

właścicieli podczas rozmów. To spotkanie utwierdziło ją jednak w tym, że nie jest gotowa 

emocjonalnie na sprzedaż. Postanowiła więc definitywnie zamknąć ten rozdział i wróciła do 

rutynowych działań.

W firmę coraz częściej angażowały się też obie synowe Lucyny: Karolina i Ewa. Karolina była 

mocno zaangażowana i zainteresowana rozwojem biznesu, czego Lucyna nie mogła jednak 

powiedzieć o Ewie. Ta bardziej zajmowała się wydawaniem zarabianych pieniędzy, wczasami, 

odwiedzinami w SPA i innymi przyjemnościami. Oczywiście, że w korzystaniu z życia Lucyna 
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ZYGMUNT            RENATA

GRZEGORZ        LUCYNA                KAROL         ALICJA

KAROLINA           PAWEŁ            ROBERT            EWA           BEATA        DAMIAN

             KASIA            ASIA           FILIP                      OSKAR                 MICHAŁ

nie widziała nic złego, jednak – jak mawiała – „wszystko z umiarem”. Tego umiaru u synowej 

niestety nie widziała. Robert coraz częściej spierał się o to ze swą żoną i z czasem postanowili, 

że dla obojga najlepszym rozwiązaniem będzie jednak rozwód. Ewa była świadoma tego, że 

jako żona Roberta może żądać od niego wysokich alimentów – przecież będzie teraz narażona 

na „obniżenie statusu społecznego”. Robert po rozwodzie długo nie mógł się odnaleźć w nowej 

sytuacji. W powrocie do normalności pomogła mu nieoczekiwanie Beata, pracownica mamy  

w zasadzie od początku działania firmy. To z nią mógł o wszystkim porozmawiać, to ona była 

dla niego wsparciem i to ona ostatecznie wypełniła miejsce Ewy w jego życiu. Wraz z Beatą po-

jawił się też Michał, jej rezolutny synek, który, na początku sceptyczny do nowej miłości mamy, 

z czasem pokochał Roberta jak własnego ojca. 

W 2015 roku 68-letnia Lucyna, zmęczona ciągłym życiem w biegu, zaczęła myśleć o emeryturze. 

Wnukowie – 20-letnia Kasia, 18-letnia Asia, 16-letni Oskar i 15-letni Filip – nie interesowali się 

na razie biznesem, ale i oni w wakacje, chcąc sobie dorobić, pomagali nosić kartony z towarem  

i rozkładać produkty na półkach. Na więcej babcia nie pozwalała. 

Lucyna zaczęła myśleć o zmianach sukcesyjnych. Wiedziała, że nadeszły zupełnie inne czasy, 

rynek spożywczy stanął przed nowymi wyzwaniami: konkurencja zachodnia, sieci dyskontów, 

spadające marże, sprzedaż detaliczna przez internet. Czuła, że nie nadąża za tymi zmianami. Do 

tego synowie potrzebowali profesjonalnego wsparcia i coraz częściej sygnalizowali, że dużo ła-

twiej by im było, gdyby sprawa przyszłości firmy została przedyskutowana. Lucyna postanowiła 

zasięgnąć informacji o tym, jak zaplanować i przeprowadzić taki proces.

Rys. 2. Poglądowe drzewo genealogiczne rodziny właścicielskiej

Źródło: opracowanie własne
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Punkt wyjścia – poznać i zrozumieć firmę rodzinną 

Patrząc na firmę Renaty i Zygmunta, która trwa nieprzerwanie od 50 lat, można dostrzec, że 

zarówno Lucyna i Karol jako drugie pokolenie, jak i ich dzieci jako pokolenie trzecie potrafili 

wpisać się w cykl życia firmy rodzinnej. Kryterium pozwalającym określić, czy dane przedsię-

biorstwo można określić jako rodzinne, jest dominująca własność skupiona przez wiele poko-

leń w rękach rodziny. Właściciele firm rodzinnych często są tak bardzo pochłonięci bieżącymi 

sprawami i rozwojem firmy, że nie skupiają się na czynniku rodzinnym. Efektem tego są firmy 

rodzinne, które nie myślą o sobie w tych kategoriach. W momencie gdy właściciel zaczyna świa-

domie myśleć o przekazaniu firmy kolejnemu pokoleniu i budowaniu firmy wielopokoleniowej, 

staje przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest zaplanowanie procesu sukcesji. Przed podob-

nym wyzwaniem stanęła rodzina Nowaków. Gdy Lucyna zaczęła myśleć o przekazaniu firmy, 

pojawiły się pytania, w jaki sposób zatrzymać firmę w rękach rodziny i czy można wprowadzić 

mechanizmy pozwalające na zachowanie rodzinnego charakteru firmy w kolejnych latach. Jed-

nak zanim Lucyna przeszła do rozważania tych kwestii, musiała przemyśleć, czy jest gotowa na 

rozmowę na ten temat ze swoimi dziećmi.

Zaczynając przygodę sukcesyjną, spójrzmy najpierw na bohaterów pierwszego planu: 

na same firmy rodzinne. Jakie są? W czym są inne? Czy mają swoją specyfikę? Punktem 

wyjścia jest poznanie i zrozumienie fenomenu firmy rodzinnej oraz tego, czym jest pro-

ces sukcesji – najważniejsze wyzwanie, przed którym stają.

Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedział m.in.:

• jak rozumieć „firmę rodzinną”,

• jakie są główne cechy charakteryzujące taką firmę,

• na czym polegają „paradoksy” zarządzania firmą rodzinną,

• kiedy rodzinność może być siłą, a kiedy słabością przedsiębiorstwa rodzinnego,

• jak zdiagnozować emocjonalną wolę przeprowadzenia sukcesji,

• jak zdiagnozować organizacyjne przygotowanie do przeprowadzenia sukcesji,

• jak przeprowadzić audyt gotowości do rozpoczęcia procesu sukcesji.
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Każdy typ organizacji, niezależnie od wielkości, formy prawnej czy też środowiska, w którym 

funkcjonuje, może posiadać pierwiastek świadczący o tym, że jest to firma rodzinna, zachowu-

jąc zasadę, że system własności i zarządzania należy do rodziny, przy dodatkowym spełnieniu 

warunku zamiaru trwałego utrzymania przedsiębiorstwa w rękach rodziny. Firmy takie nazywać 

będziemy biznesami rodzinnymi1. Aby zrozumieć jednak, czym są i jak działają FIRMY RODZIN-

NE, warto przeanalizować główne, wymienione kryteria definiujące rodzinność biznesu. 

Pierwszym kryterium, jakie należy sprawdzić, by móc zidentyfikować własną „rodzinność” fir-

my, jest czynnik własności. Aby przedsiębiorstwo uznać za przedsiębiorstwo rodzinne, jego 

założyciele muszą dysponować własnością dominującą i mieć wpływ na podejmowane w nim 

decyzje. Jaki musi być ten system własności? Kto musi zarządzać, by warunek realnego wpły-

wu na rozwój firmy został spełniony? Definicji jest sporo. Niektórzy naukowcy stosują struktury 

ilościowe, określając minimalny udział własnościowy rodziny w strukturze przedsiębiorstwa na 

poziomie 50%. Zatem jeśli rodzina sprawuje kontrolę nad przynajmniej połową udziałów, moż-

na mówić o firmie rodzinnej. Inni natomiast przychylają się do poglądu, że spełnione muszą 

być dwa kryteria: po pierwsze, firma znajduje się we własności rodziny, a po drugie, rodzina 

odgrywa kluczową rolę w rozwoju przedsiębiorstwa, czyli to do niej należy podejmowanie naj-

ważniejszych decyzji w firmie. 

Rozstrzygający nie jest zatem jedynie większościowy udział w strukturze własnościowej fir-

my. Nawet jeśli rodzina go straci, prawnie wciąż można uzasadnić jej dominujący wpływ na 

przedsiębiorstwo. Dobrym rozwiązaniem dla notowanych na giełdzie firm rodzinnych jest 

wtedy możliwość skorzystania z niemych akcji uprzywilejowanych. Zapewnia to właścicielo-

wi większy wpływ na przedsiębiorstwo, niż wynikałoby to z jego udziału kapitałowego. Często 

nie jest nawet konieczne uzyskanie większości upoważnionych do głosowania, aby utrzymać 

własność dominującą. Ponieważ w walnym zgromadzeniu uczestniczy z reguły niewielu drob-

nych akcjonariuszy, przyjmuje się, że już 30% upoważnionych do głosowania może decydować 

Większościowa własność – atrybut główny firmy rodzinnej
Adrianna Lewandowska

1.1.

1 Jeżak J., Przedsiębiorstwo rodzinne – Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004, s. 19.
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w sprawach spółki. Porównywalne rezultaty można osiągnąć poprzez wybór odpowiednich 

form prawnych. W spółce komandytowo-akcyjnej na przykład bardzo silną pozycję zajmuje 

komplementariusz. Właściciel firmy może wykorzystać przysługujące mu prawo, aby utrzymać 

własność dominującą w przedsiębiorstwie. 

Własność rodzinna oznacza pewne konsekwencje. Dopóki rodzina pozostaje właścicielem do-

minującym, dopóty przedsiębiorstwo zdane jest na jej zasoby, czyli na tę część zysku, którą ro-

dzina może zainwestować w rozwój firmy. Rodzina chcąca utrzymać własność w swoich rękach 

ma ograniczony dostęp do rozwiązań oferowanych przez rynek kapitałowy. Oczywiście można 

wśród nich znaleźć i takie, które są przyjazne rodzinnemu biznesowi. Jednak zasoby szybko 

się wyczerpują, a rodzina i tak kiedyś stanie przed trudnym wyborem: albo własność dominu-

jąca, albo rynek kapitałowy. Z którejkolwiek strony na to spojrzeć, chęć utrzymania własności 

dominującej sprawia, że właściciele firm muszą się ograniczyć do własnych zasobów. I wybrać 

odpowiednie strategie, inne niż spółki publiczne. Wielu firmom rodzinnym udało się dowieść, 

że ograniczone zasoby finansowe nie ograniczają szans na sukces. Jednakże, jak we wszystkim  

w biznesie, należy zachować ostrożność, gdyż nieprzemyślane wejście na giełdę może przy-

nieść firmom rodzinnym nie tylko finansowe, ale, co gorsza, również emocjonalne straty.

Sprawdź:
Czy firma należy w ponad 50% do Rodziny lub Rodzina ma pakiet 
kontrolny pozwalający na podejmowanie strategicznych decyzji?

Jeśli TAK = ta książka jest dla Ciebie, przejdź dalej!

1.1.
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Drugim czynnikiem definiującym, czy i jak bardzo firma jest „rodzinna”, jest sama „rodzinność”. 

O ile jeszcze kilka dekad temu sprawa wydawała się jasna, a definicja rodziny była w zasadzie 

jedna, o tyle dziś zagadnienie to wcale nie jest takie oczywiste – bo czym właściwie jest rodzina? 

Wobec zmian we współczesnym świecie dziś pojęcie rodziny znajduje się w przebudowie i siłą 

rzeczy wymaga pewnej rewizji. Postępująca indywidualizacja prowadzi do zmiany stylu życia,  

a oparta na pokrewieństwie rodzina mieszczańska traci na znaczeniu, przestaje być reprezenta-

tywna. Pojawiają się rodziny patchworkowe, związki pozamałżeńskie, związki partnerskie osób 

tej samej płci. Dziś każda rodzina musi sama zdecydować, co dla niej znaczy bycie rodziną2. A to 

z kolei musi mieć swoje konsekwencje i odbicie w definicji przedsiębiorstwa rodzinnego. Rodzi-

ną się nie jest, rodzinę się tworzy w wyniku świadomych decyzji. To całkowicie nowe wyzwanie 

dla właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych3. 

W socjologii sformułowano terminy: „rodzina mała” (nuklearna), czyli skupiająca rodziców i ich 

dzieci, oraz „rodzina wielka”, czyli obejmująca szerszy krąg krewnych, a zwłaszcza dziadków 

wraz z samodzielnym rodzeństwem należącym do wspólnego gospodarstwa domowego4. Roz-

poczynając proces sukcesji, ważne będzie ustalenie, w jakiej rodzinie się poruszamy: nuklearnej 

(małej) czy wielkiej. 

Rodzina w naturalny sposób postrzegana jest jako jednostka przedsiębiorcza dokonująca 

wyborów, zakupów i nawiązująca różnego rodzaju kontakty, jednak w przypadku gdy rodzina 

podejmuje wspólną działalność gospodarczą, postrzeganie jej jako jednostki społeczno-eko-

nomicznej łączącej gospodarstwo i firmę, a jednocześnie jako jednostki przedsiębiorczej nasila

się. I. Lansberg zauważa, że to rodzina kształtuje przedsiębiorstwo w taki sposób, w jaki nie są  

Rodzinność – potencjał konkurencyjności, czy też wielkie zagrożenie? 
Adrianna Lewandowska

1.2.

2 Jakubowski J., Firma rodzinna w dobie permanentnych zmian, w: Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia 
wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa 2012, ss. 27–30.
3 Lewandowska A., Lipiec J., Konstytucje firm rodzinnych. W kierunku długowieczności, Wolters Kluwer, Warszawa 
2015, s. 17.
4 Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, WN PWN, Warszawa 1982, s. 19.
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w stanie tego czynić członkowie rodzin w przedsiębiorstwach nie będących własnością rodzi-

ny5. Sposób funkcjonowania rodziny to sprzężenie zwrotne, w którym zachowania wszystkich 

osób wzajemnie się nakręcają. Wpływ rodziny na kształtowanie wartości, zachowań, postaw,  

a także na tworzenie potencjału przedsiębiorczości jej poszczególnych członków jest więc nie 

do przecenienia i rzutuje na ich działania w obrębie przedsiębiorstwa rodzinnego. 

Każda rodzina dysponuje pulą wartości, które może wykorzystać w interesie firmy, w tym wie-

dzą (know-how) i kapitałem. To nie wszystko. Silne rodziny mają swoją niepowtarzalną kulturę, 

która może stanowić solidną podstawę równie niepowtarzalnej kultury przedsiębiorstwa. Do-

bre imię rodziny wzmacnia markę, która jest łatwo rozpoznawana i identyfikowana z jej twórca-

mi. Powstały w ten sposób potencjał identyfikacji działa na korzyść firmy6.

W przedsiębiorstwach rodzinnych główne zadanie to stawianie znaku równości między zyskiem 

a wartościami. Rodzinny charakter firmy ma duży wpływ na jej stabilność, bo w działalności nie 

chodzi jedynie o szybki wzrost. Jako właściciel firmy stawiasz przede wszystkim na ciągłość, wy-

bór następców, rozkładasz plany na wiele lat. Sukces rynkowy firm rodzinnych oraz ich długo-

wieczność zaprzeczają wszystkim tezom formułowanym przez tradycyjną ekonomię. Zakłada 

ona, że włączenie rodziny do spraw biznesowych prowadzi jedynie do zamieszania i zagrożenia 

działalności przedsiębiorstwa. Jednak firmy rodzinne odnoszą sukcesy wówczas, gdy uda im 

się zapanować nad tymi specyficznymi sprzecznościami. Są modelem sukcesu, o ile potrafią 

zapanować nad paradoksami wynikającymi z połączenia spraw rodzinnych i firmowych. 

Obowiązuje niezmiennie zasada odnalezienia równowagi, aby korzystały nie tylko interesy 

jednej strony: firmy lub rodziny. Jeśli uda się zachować równowagę pomiędzy nimi, w peł-

ni wykorzystane zostaną niepowtarzalne zasoby tej formy przedsiębiorstwa. Rodzinność 

może być źródłem siły, która w konsekwencji zadecyduje o przewadze nad konkurenta-

mi. To wariant optymistyczny. Ta sama rodzinność może stać się jednak również przeszko-

dą. Sprzężenie systemów firmy, rodziny i własności wytwarza pole potencjalnych napięć.  

Relacje między członkami rodziny są z reguły bardzo silne, dlatego również spory w ramach 

systemu rodzinnego osiągają szczególne nasilenie, wywołując u osób zaangażowanych

5 Lansberg I., Managing Human Resources in Family Firms: The Problem of Institutional Overlap, „Organizational Dy-
namics” 1983, t. 12, nr 1, ss. 39–46.
6 Lewandowska A., May P., Stawka większa niż biznes. Strategie rozwoju firm rodzinnych, Wolters Kluwer, Warszawa 
2014, s. 45.
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intensywne emocje, zwłaszcza gdy ktoś poczuje się rozczarowany w sferze lojalności, zaufa-

nia, poczucia sprawiedliwości i w końcu w relacjach. Na pierwszy plan wysuwa się zatem ko-

nieczność połączenia emocji i interesów, choć trzeba się liczyć z tym, że zamiast do „rodzinnej 

jedności” może dojść do niechcianego rozłamu, bo nie zawsze można – jak to w życiu bywa 

– wszystkich zadowolić7.

Barierą nie do pokonania dla rodziny może się okazać jej własna kondycja i jej własne przed-

siębiorstwo. Jeśli dojdzie do interferencji, tzn. nałożenia się systemów, może doprowadzić to 

albo do ich rozpadu na skutek działania zbyt dużych sił i występowania konfliktów, albo do ich 

nieodwracalnego połączenia. Z reguły chodzi jednak o aspekt ludzki. Punkty styczne między  

rodziną a przedsiębiorstwem określa się jako punkty newralgiczne, o których często nie mówi 

się otwarcie, bo dotykają poszczególnych członków rodziny. Za sprawą rozbieżnych celów  

i wartości obu systemów – rodziny i przedsiębiorstwa – może dojść do powstania potencjału 

konfliktu, na który składa się emocjonalność rodziny i racjonalność przedsiębiorstwa.

Formalne struktury komunikacyjne w rodzinie praktycznie nie istnieją. Komunikacja ma cha-

rakter spontaniczny i przyczynowy, co może budzić negatywne emocje i zagrażać procesowi 

sukcesji. Jeśli spory przekroczą granice firmy, może stać się ona ofiarą rodzinnej kłótni. Szcze-

gólnie wyraźne jest to wtedy, gdy konflikty między rodzeństwem, wzmagające się od miesięcy 

czy nawet lat, nie zostaną konstruktywnie załagodzone i osiągną wymiar wojen plemiennych. 

Wojny plemienne, a także międzypokoleniowe ujawniają się w szczególnym dla każdej rodzin-

nej firmy momencie – podczas sukcesji. 

Rodzinność przenikająca biznes okazuje się wówczas czynnikiem bardzo wrażliwym. Niezależ-

nie od tego, czy chodzi o sukcesję wewnętrzną (przez członka rodziny) czy zewnętrzną (przez 

osobę spoza rodziny), coraz częściej problemem staje się brak chętnych do przejęcia8. 

Sprawdź:
Czy firmę prowadzisz z kimś z rodziny? Z żoną, bratem, córką,  
zięciem? Czy osoba z rodziny również ma wpływ na działanie firmy?  
Formalny lub nieformalny?

Jeśli TAK = ta książka jest dla Ciebie, przejdź dalej!

7 Por. Baumgartner B., Familienunternehmen und Zukunftsgestaltung, Springer Verlag, Wiesbaden 2010.
8 Lewandowska A., May P., Stawka większa niż biznes, Strategie rozwoju firm rodzinnych Wolters Kluwer, Warszawa 
2014, s. 55.
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Wola walki – chęć utrzymania biznesu przez kolejne pokolenia 
Adrianna Lewandowska

1.3.

Trzecim kryterium charakteryzującym przedsiębiorstwo rodzinne jest jego wielopokoleniowy 

aspekt. Uznaje się, że dopiero intencja, by zachować ciągłość własności dominującej, tzn. prze-

kazać ją następnemu pokoleniu, decyduje o tym, że przedsiębiorstwo można uznać za rodzin-

ne. „Charakterystyczne dla przedsiębiorstw rodzinnych jest zarządzanie pokoleniowe, wią-

żące strategię przedsiębiorstwa rodzinnego z aspiracjami rodziny”9. Przedsiębiorcy rodzinni, 

którzy planują przekazanie firmy następnym pokoleniom, zachowują się inaczej niż przedsię-

biorcy nieprzyjmujący takiej perspektywy. To właśnie intencje przekazywania firmy z pokolenia 

na pokolenie są głównym czynnikiem charakteryzującym firmy rodzinne10.

Aspekt wielopokoleniowy pojawia się już w chwili uwzględnienia drugiego pokolenia w dłu-

gofalowej perspektywie ciągłości spółki. Ale to jeszcze o niczym nie przesądza. Może się nagle 

okazać, że pielęgnowanie przedsiębiorczości rodzinnej jest bezcelowe albo wręcz niemożliwe. 

Dlatego też każdy przedsiębiorca powinien w regularnych odstępach czasu weryfikować zasad-

ność zamiarów. W przypadku ich zmiany w kontekście wielopokoleniowości przedsiębiorstwo 

rodzinne przestaje być przedsiębiorstwem rodzinnym. 

Ten sposób myślenia wpływa na sposób prowadzenia firmy, który jest całkowicie inny niż  

w przedsiębiorstwach nierodzinnych. Spółki publiczne funkcjonują według zasad, jakie dyktuje 

rynek kapitałowy, zatem przede wszystkim zależy im na szybkim wzroście wyników finanso-

wych. Ta sama zasada obowiązuje w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez inwestorów. 

Fundusze private equity i fundusze hedgingowe oczekują również, w interesie swoich inwesto-

rów, wysokich zysków z zainwestowanego kapitału, i to w możliwie krótkim czasie. Podmioty 

te tworzą kulturę organizacji, ład korporacyjny czy strategie finansowe w taki sposób, aby osią-

gnąć cele. Tym samym kierują się także przy wyborze kadry zarządzającej. 

9 Koziński J., Strategie firm rodzinnych, w: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Badania i koncepcje, WWSPiZ,
10 Chrisman J.J., Chua J.H., Sharma P., Defining the Family Business by Behavior, „Entrepreneurship Theory and Prac-
tice” 1999, t. 32, nr 4, ss. 19–39.
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Przedsiębiorcy rodzinnemu zależy natomiast przede wszystkim na długoterminowym zabez-

pieczeniu interesów firmy i rodziny (shareholder-value), a nie na krótkotrwałej optymaliza-

cji. Czasem spotyka się to z aprobatą, czasem z jej brakiem. W obliczu kryzysu gospodarczego 

przedsiębiorstwa rodzinne mają wysokie notowania. W wielu publikacjach podkreśla się, że 

niektóre państwa dzięki aktywności firm rodzinnych rzeczywiście łagodniej przeszły falę kryzy-

sową. 

Ponieważ przedsiębiorstwa rodzinne przyjmują wielopokoleniową perspektywę, powinno zale-

żeć im też na tworzeniu długotrwałych relacji z najważniejszymi interesariuszami. Pracownik, 

który w firmie będzie się czuł traktowany jak człowiek, a nie jak pozycja kosztowa, za okazany 

szacunek odwdzięczy się lojalnością. Często spotykana w firmach rodzinnych idea uwzględ-

niania w kulturze organizacji pracowników wraz z ich rodzinami przekłada się na widoczne 

podniesienie efektywności. Podstawę sukcesu stanowi zaufanie. Jest tym silniejsze, im dłużej 

ten, kto obdarza zaufaniem, czuje, że jest ono odwzajemnione. Taka dalekowzroczna polityka 

przedsiębiorstwa jest wtedy zaletą. „Właśnie dzięki chęci zachowania długowieczności, a co za 

tym idzie, długookresowej strategii, firmy rodzinne tak dobrze się rozwijają”11. 

Słuszne zatem jest twierdzenie, że trwająca w przedsiębiorstwie rodzinnym średnio 20 lat ka-

dencja zarządcy jest kolejną mocną stroną struktury firmy. W spółce publicznej nie przekra-

cza ona zwykle 5 lat. Rozważania te znajdują potwierdzenie w książce Hermanna Simona  

Tajemniczy mistrzowie XXI wieku: „Ciągłość jest […] nieodzownym warunkiem trwałego sukcesu.  

W połączeniu z wytrwałością, ciągłość może firmie zapewnić pozycję lidera na światowych ryn-

kach”12.

11 Safin K., Przedsiębiorstwa rodzinne: istota i zachowanie strategiczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocła-
wiu, Wrocław 2007.
12 Simon H., Tajemniczy mistrzowie XXI wieku. Strategie sukcesu nieznanych liderów na światowych rynkach, Difin, 
Warszawa 2009
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1.4.Czym więc jest sukcesja?
Adrianna Lewandowska

Często temat sukcesji sprowadzony jest do przekazania własności. Owszem, jest to oczywiście 

jeden z kluczowych elementów procesu, ale absolutnie nie jedyny. To, kto i w jakim zakresie 

będzie dziedziczył po przodkach firmę, zależy od wielu czynników, które wymagają regulacji. 

Czy podział będzie następował według „drzewa genealogicznego”, czy według jednej z gałęzi? 

Czy będzie obejmował osoby wyłącznie z rodziny? A może też osoby, które do niej dołączyły 

poprzez związki małżeńskie? To wszystko jest obszar dyskusji, pracy, ustaleń, ale przekazanie 

WŁASNOŚCI jest dopiero ostatnim elementem procesu sukcesyjnego.

Zakładamy, że sukcesja to nie tylko „akt nadania własności” kolejnemu pokoleniu, lecz o wiele 

szerzej13:

Sukcesja to dynamiczny proces  
zachodzący między dwiema 
generacjami, którego celem 
jest transfer do młodszego 
pokolenia wiedzy, władzy 
i własności z zachowaniem 
indywidualnych dla danego 
biznesu i rodziny wartości, 
ważnych dla obu stron procesu.

13  Lewandowska A., Kody wartości. Czyli jak skutecznie przejść sukcesję w firmie rodzinnej, Wyd. Lewandowska i Part-
nerzy, Poznań 2015, s. 82.
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Sukcesja to nie tylko szansa na jak najlepsze wykorzystanie majątku firmy rodzinnej, ale także 

sposób na zachowanie przez kolejne pokolenia trwałej organizacji, która będzie odzwierciedla-

ła ideały, wartości i cele rodzinne jeszcze długo po odejściu obecnego szefa. Najtrudniejsze być 

może jest jednak to, że dobra sukcesja to taka, której prawie nikt nie dostrzega. Nie jest to jed-

norazowe wydarzenie, ale ewolucyjny proces, który rozpoczyna się od dobrego zaplanowania14.

Sukcesem zakończona jest taka sukcesja w wyniku której15:

• przedsiębiorstwo pozostaje w rękach rodziny bliższej lub dalszej, 

• przedsiębiorstwo jest zarządzane przez przedstawicieli rodziny (choć może być zarzą-

dzane przez managera zewnętrznego),

• nie jest osłabiona spójność rodziny,

• możliwe jest realizowanie w dłuższym okresie założonych celów biznesowych. 

Budowanie firmy wielopokoleniowej nie jest łatwym zadaniem. Wymaga od właścicieli nie tyl-

ko woli przetrwania na rynku i umiejętności, które umożliwią utrzymanie się firmy, lecz również 

Rys. 3. Sukcesja jako transfer wiedzy, władzy, własności w oparciu o wartości

Źródło: A. Lewandowska, Kody wartości, czyli jak skutecznie przejść sukcesję w firmie rodzinnej, Lewandowska i 
Partnerzy, Poznań 2015, s. 82.

14 Aronoff C., McClure S., Ward J., Sukcesja w firmach rodzinnych, Wyd. MiP, Kraków 2012, s. 13.
15 Lewandowska A. (red.), Diagnoza sytuacji sukcesyjnej w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce. Raport z badań prze-
prowadzonych w ramach projektu „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych”, Poznań 2013, s. 10.

WARTOŚCI

WIEDZA WŁADZA WŁASNOŚĆ

1.4.



37

chęci utrzymania firmy w rękach rodziny. Cuno Pümpin jest zdania, że przedsiębiorstwo musi 

się liczyć nie tylko z zagrożeniami zewnętrznymi, ale również z wewnętrznym cyklem życia16. 

Podobnego zdania jest Ewa Więcek-Janka, która w badaniach nad firmami rodzinnymi kom-

pleksowo zajmuje się ich cyklem życia17, oraz inni autorzy wskazujący na długookresowe na-

stawienie firm rodzinnych18. Aby przedsiębiorstwo nadal było „rodzinne”, konieczne jest zna-

lezienie sukcesora z rodziny lub managera zewnętrznego, który poprowadzi przedsiębiorstwo, 

zachowa ciągłość firmy i wyznawanych wartości rodzinnych. Sukcesja wymaga od właściciela 

dużego nakładu pracy. Zanim proces się rozpocznie, właściciel musi odpowiedzieć sobie, czy 

chce, aby jego dzieło trwało, pomimo że nie będzie nim zarządzał i podejmował decyzji bizne-

sowych. Czy jest wola i możliwość sukcesji? Cały proces przekazywania firmy zapoczątkowuje 

więc ważne pytanie: Czy buduję firmę wielopokoleniową?

 

W trakcie procesu sukcesyjnego następuje spiętrzenie emocjonalnie trudnych decyzji. Wła-

ściciele firm działają, próbując pogodzić wiele różnych oczekiwań, przez co rysują się często 

sprzeczne rozwiązania. Rozważane są bowiem różne opcje, takie jak:

• oddanie firmy w ręce dobrego managera z pasją versus sprawiedliwe i równe rozłoże-

nie odpowiedzialności za firmę wśród rodzeństwa, które nie do końca ma odpowiednie 

kompetencje, jednak jest „z rodziny”,

• zabezpieczenie majątku, sprzedaż udziałów versus kontynuacja działalności,

• wysoki podatek od darowizny dla jednej osoby, bezpośrednio kierującej później firmą, ver-

sus rozłożenie obciążenia podatkowego na kilkoro dzieci – przekazanie równe udziałów.

Obszary napięcia, które powstają w trakcie tych rozważań, związane są z: władzą, odpowie-

dzialnością, pieniędzmi, miłością, sprawiedliwością i lojalnością. Zaczyna się marzeniami 

lub niepokojem rodziców, kiedy przyglądają się małym dzieciom i wyobrażają sobie ich przy-

szłość. Dorastające dzieci „przesiąkają” firmą prowadzoną przez rodziców – przeżywają dumę 

16 Pümpin C., Prange J., Management der Unternehmensentwicklung: Phasengerechte Führung und der Umgang mit 
Krisen, Campus Verlag, Frankfurt 1995.
17 Więcek-Janka E., Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi, Wyd. Politechniki Poznańskiej, 
Poznań 2013, ss. 85–121.
18 Por. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne: funkcjonowanie i rozwój, Difin, War-
szawa 2004, ss. 39–42.
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z dorobku rodziny, żal, a nawet wściekłość na rodziców, którzy nie mają czasu się nimi zająć, 

czerpią realne profity z dochodów (co potrafią lub czego nie potrafią docenić). Przeżywają ra-

dość, kiedy widzą dobre relacje w rodzinie, i lęk, kiedy dochodzi do silnych konfliktów i kryzy-

sów. Do tego wiele rodzin ma więcej niż jedno dziecko – rodzi to pytania, jak mają dziedziczyć, 

kto nadaje się na zarządzającego. W firmie pracują zaangażowani w jej rozwój managerowie  

i specjaliści – często związani z obecnymi właścicielami i bojący się o swoją pozycję przy zmia-

nach właścicielskich czy związanych z kierowniczymi stanowiskami. Emocjonalne spiętrzenie 

może pojawić się (i często się pojawia) w trakcie procesu sukcesji. Warto wówczas zdawać sobie 

sprawę z tego, gdzie mogą tkwić źródła i przyczyny i starannie przygotować się do tego procesu. 

Nie można pozwolić sobie na przypadkowe rozwiązania, jeśli zarówno firma, jak i rodzina sta-

nowią dla właściciela rzeczywiste wartości, dla których warto szukać najlepszych odpowiedzi.

Aby kompleksowo podejść do przygotowań, trzeba uznać, że proces sukcesji nie może być zdo-

minowany aspektami prawnymi, podatkowymi czy finansowymi. Oczywiście są one nieodłącz-

ną częścią sukcesji, jednak nie mogą stanowić kryteriów dominujących, na podstawie których 

zapadają decyzje. Często sukcesję spłyca się do przekazania majątku, co rzeczywiście opiera 

się na tym, jak zrobić to najkorzystniej dla firmy i dla majątku rodzinnego. Jednak konieczne 

jest zwrócenie uwagi na inne wątki, o podłożu emocjonalno-psychologicznym. Rozwiązania 

prawne i podatkowe należy traktować jako konsekwencję przemyśleń i decyzji w tym obszarze.

Po analizie kompleksowości powyższych obszarów można ująć je w konkretne zestawy celów 

związanych z procesem sukcesji19.

19 Lewandowska A., Jakubowski J., Greser J., Sukcesja w firmie rodzinnej, w: Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. 
Metodologia wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa 2012.

1.4.



39

Rys. 4. Karuzela celów sukcesyjnych

Źródło:  Lewandowska A., Jakubowski J., Greser J., Sukcesja w firmie rodzinnej, w: Firma w rodzinie czy rodzina w 
firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa 2012, s. 125.

Wyważenie tych celów i wypracowanie rozwiązań w zakresie tych obszarów jest kluczowe dla 

przeprowadzenia właściwej sukcesji. Oczywiście ten proces nie jest prosty i wymaga konkre-

tyzacji w wielu tematach, które dotychczas w ogóle w firmie nie były poruszane. Jednak to, że 

nie będzie dyskusji na któryś z nich, nie oznacza, że sprawa sama się rozwiąże. Ponadto cele te 

często przenikają się, są w ciągłym ruchu, zmieniają swoje znaczenie. Właściciel zarządzający 

procesem (albo właśnie… niezarządzający) przeskakuje często z tematu na temat, wciąż pozo-

stając w tym kręgu, i trudno mu wypracować przejrzyste rozwiązania. 
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Dzieje się tak dlatego, że na te same cele mamy nałożenie wielu optyk: punkt widzenia założy-

ciela, punkt widzenia następcy, sukcesorki, pracowników, moderatora procesu, którzy te same 

sprawy postrzegać mogą zupełnie inaczej. A gdyby do tego dodać jeszcze punkt widzenia człon-

ków rodziny niebędących w firmie i punkt widzenia pracowników, temat zaczyna się jeszcze 

bardziej komplikować. Członkowie rodziny, przynajmniej na początku, różnie oceniają różne 

rzeczy. 

To zróżnicowanie nasila się właśnie w procesie sukcesyjnym, gdzie podejmowane są najpierw 

różne próby, propozycje rozwiązań, w których jedni członkowie rodziny oceniają je jako emo-

cjonalny koszt czegoś (np. właściciele rezygnujący z zarządzania), a inni odczuwają jako emo-

cjonalny zysk (np. córka która w rolę zarządzającego wchodzi). Chodzi o to, by w tych przypad-

kach szczególnie, ale również we wszystkich pozostałych, opierać się na wspólnym systemie 

wartości. 

Dodatkowo silne emocjonalne zabarwienie tych obszarów sprawia, że ważne jest, by osoba se-

niora, która zarządza całą „karuzelą celów”, z wielką uwagą wsłuchała się w siebie i zdefiniowała 

odpowiedzi, mając na uwadze własne wartości, dążenia, nadzieje, obawy, a także marzenia, 

nadzieje i obawy wszystkich, którzy w owej karuzeli celów biorą udział.

Sprawdź:
Czy Twoją intencją jest chęć utrzymania biznesu przez następne 
pokolenie?

Jeśli TAK = ta książka jest dla Ciebie, przejdź dalej!
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Pierwsza sukcesja – to rodzaj sukcesji, której nadchodząca fala będzie do zaobserwowania  

w polskiej gospodarce – różni się w znaczący sposób od kolejnych sukcesji w firmach rodzin-

nych, w których ważną rolę odgrywa rodzina. Pierwsze decyzje sukcesyjne są zaś w przewa-

żającym stopniu podejmowane przez założycieli firmy, którzy są bardzo szczególnymi właści-

cielami: to oni uczestniczyli w tworzeniu przedsiębiorstwa, w procesie ustanawiania wartości  

i kultury firmy oraz priorytetów rodzinnych. Każda zmiana w obszarze zarządzania przedsiębior-

stwem oznacza ogromną zmianę zarówno dla założyciela firmy, jak i dla dalszego jej funkcjono-

wania. Odpowiedzialność za regulacje w obrębie sukcesji leży, do momentu przekazania firmy, 

po stronie założyciela/nestora20.

Szczególna rola założycieli jest głównym kryterium, które odróżnia pierwszą sukcesję w historii 

firmy od następnych sukcesji: założyciele firm są zazwyczaj głównymi właścicielami i posiada-

ją większościowe udziały w kapitale własnym firm (co daje im możliwość olbrzymiej kontroli 

nad biznesem); są często prezesami, głównymi managerami zarządzającymi i liderami firm. 

Dodatkowo są silnie emocjonalnie związani z firmą (co prowadzi do trudności w oddaniu swej 

przywódczej roli), a także bardzo często pozostają w niej po oficjalnej sukcesji21. Powierzenie za-

łożycielowi zadania uregulowania kwestii związanych z sukcesją (w obrębie jego funkcji) może 

jednak w wielu przypadkach okazać się niemożliwe, ponieważ proces ten uświadamia wypie-

rane „przemijanie”. Proces odsuwania się w cień, utraty autorytetu, wpływu i władzy zarówno  

w firmie, jak i w rodzinie może być dla założyciela trudny do zaakceptowania. Często obserwu-

jemy wtedy skłonność do autorytarnych zachowań ze strony przekazującego firmę oraz frustru-

jące doświadczenia po stronie przejmującego, który nierzadko słyszy: „Dlaczego pchasz się już 

na moje miejsce? Twoje jest zupełnie gdzie indziej! Jeszcze będziesz miał czas na podejmowa-

nie własnych decyzji. Na razie ciągle tu jestem, czuję się świetnie i nigdzie się nie wybieram!”.

Gotowość do rozpoczęcia procesu sukcesji 
Adrianna Lewandowska

1.5.

20 Lewandowska A., Lipiec J., Konstytucje firm rodzinnych. W kierunku długowieczności, Wolters Kluwer, Warszawa 
2015, s. 102.
21 Wasserman N., Founder-CEO Succession and the Paradox of Entrepreneurial Success, „Organization Science” 2003, 
t. 14, nr 2, ss. 149–172.
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Początek każdej strategii sukcesyjnej firmy rodzinnej ma więc swoje źródło u właściciela. Każ-

da twórcza idea, każda przedsiębiorcza myśl rodzi się w umyśle. To jednak założyciel firmy, jej 

obecny właściciel decyduje, co dalej z nią zrobić. Strategiczny kurs zależy przede wszystkim od 

indywidualnych wyborów życiowych! Zanim rodzina zasiądzie wspólnie z pozostałymi człon-

kami rodziny zaangażowanymi w pracę na rzecz firmy, wraz z potencjalnym sukcesorem, który 

będzie się wdrażał w działalność firmy oraz z kluczowymi pracownikami, najpierw właściciel 

musi przemyśleć różne warianty i różne alternatywy. Pierwszy krok oraz decyzję o rozpoczęciu 

sukcesji podejmuje właściciel firmy. 

I pewnie dlatego tak wiele sukcesji po prostu się nie rozpoczyna…

Pokolenie seniorów niechętnie rozpoczyna planowanie sukcesji, gdyż odczuwa dyskomfort 

związany z przekazaniem firmy – wiąże się to z koniecznością oddania w cudze ręce czegoś, na 

co tak długo pracowali, co stało się ich częścią, co definiuje ich tożsamość22. Seniorzy odkładają 

planowanie sukcesji także dlatego, iż dziedziczenie uświadamia im konieczność zaakcepto-

wania faktu przemijania. Związane z planowaniem sukcesji przygotowania przypominają im 

o zbliżającym się wieku emerytalnym, starości i śmierci, budząc czasem nawet stany lękowe  

i negatywne emocje, przez które trudno jest przejść. 

Właściciele oczywiście są w pełni świadomi nadchodzących (lub mających nadejść) zmian, ale 

firma to często spoiwo małżeństwa, rodziny, zabezpieczenia finansowego. Czują się odpowie-

dzialni za cały system firmowo-rodzinny i jeśli do tej pory nie pozwolili swoim dzieciom podej-

mować ryzyka i ponosić za nie odpowiedzialności, to czują się zamknięci w pułapce własnej 

nieufności. Jak dać więcej kompetencji i delegować zadania, jeśli ufać można tylko sobie? Jak 

przekazać firmę dziecku, jeśli ono nie chce tak bardzo się jej poświęcać? Jak przeżyć zmiany, co 

do których nie ma się przekonania, a wręcz się obawia, że przyczynią się one do upadku firmy?

Co zrobić z dzieckiem (lub innym członkiem rodziny), które nie ma wystarczających kompeten-

cji, nie angażuje się w sprawy firmy i dba głównie o siebie? Jak zwolnienie dziecka wpłynie na 

ich dalsze kontakty, na relację z żoną/mężem, na całą rodzinę? 

22 Ibrahim A.B., Ellis W.H., Family Business Management. Concepts and Practice, Kendall/Hunt, Dubuque, (Iowa) 
1994, ss. 211–212. 
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Często problemem w tym wszystkim jest to, że każda ze stron prowadzi dialog, ale jest to dialog 

wewnętrzny. Nie bardzo wiedzą, jak otwarcie rozmawiać na ten temat. I po prostu odsuwają 

go w czasie. Pracując z właścicielami firm, jakże często słyszę wypowiedzi typu: „Ależ to mnie 

jeszcze nie dotyczy, nie wiem, dlaczego żona tak bardzo naciska, bym się tym zajął”; „Zajmę się 

tym za kilka lat”; „Przecież mam jeszcze sporo czasu, żeby zająć się tym tematem”; „Nie muszę 

teraz o tym myśleć, dzieci dopiero wchodzą na ścieżkę zawodową, a ja mam tyle spraw na 

głowie”; „Przeczekam. Może dzieciaki same się w końcu dogadają i nie będę musiał podejmo-

wać trudnych decyzji”; „Pożyjemy, zobaczymy”; czy w końcu: „Lubię pracować i nie wyobrażam 

sobie życia bez mojej pracy. Wiem, że to definiuje mnie jako człowieka bez wizji przyszłości, ale 

ja mam przyszłość. W mojej firmie!”. 

Właściciele obawiają się decyzji jako takiej, wypierają konieczność jej podjęcia i chętnie prze-

kładają myślenie o niej na później. Czują się młodo – niezależnie od wieku.

„To przecież ja rozpocząłem cały ten biznes. Moją ciężką pracą i motywacją do osiągnięcia celu 

zbudowałem wszystko, co dzisiaj mamy. Dlaczego miałbym zrezygnować z tego, co sprawia mi 

tyle radości i pozwala czuć, że jestem potrzebny? Jeszcze kilka lat. Możemy przecież poczekać 

z sukcesją. Ja jestem jeszcze w kwiecie wieku, mogę prowadzić firmę ku lepszej przyszłości”.

To po co zmieniać? Nawet jeśli z wiekiem stajemy się coraz skuteczniejsi: nikt nie żyje wiecz-

nie, nikt nie dysponuje niewyczerpalnym źródłem energii. Nie znam wielu ludzi, którzy w wieku 

osiemdziesięciu lat wciąż są w stanie dobrze pełnić funkcje zarządcze w swoich firmach. Czyż 

nie na tym polega udana sukcesja, by odpowiednio wcześnie przekazać władzę następcy, za-

nim jeszcze pojawi się syndrom księcia Karola, zanim sukcesor bezpowrotnie straci swój auto-

rytet? Przedsiębiorcy, którzy zbyt długo trzymają się swoich posad, muszą liczyć się z zarzutami, 

że nadużywają swojej władzy ze szkodą dla firmy. Zwlekanie z przekazaniem przedsiębiorstwa, 

mimo coraz bardziej zaawansowanego wieku założyciela firmy, wywołuje niepokój i niepew-

ność nie tylko rodziny biznesowej, ale też pracowników i pozostałych interesariuszy firmy.

Warto więc sprawdzić, czy rzeczywiście jest wola sukcesji i jakie są możliwości jej przepro-

wadzenia (w ramach rodziny lub poza nią). Poniższa lista zawiera pytania podzielone na dwa  

poziomy. 
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Pierwszym z nich jest poziom emocjonalny – odnosi się do uczuć, emocji i chęci związanych 

z budowaniem firmy. Pytania z tego poziomu ukazują wolę sukcesji, a co za tym idzie wolę 

budowania firmy wielopokoleniowej. Pytania z poziomu Organizacyjnego – sprawdzają, czy 

istnieje realna możliwość przekazania firmy, czyli czy będzie mogła funkcjonować w kolejnym 

pokoleniu.

Im więcej odpowiedzi pozytywnych tym mocniejsza jest wola przeprowadzenia procesu sukce-

sji i zachowania firmy w rodzinie. Jeżeli wynik znajduje się pośrodku skali lub jeszcze niżej, to  

w przypadku gdy intencją właściciela jest przeprowadzenie sukcesji, trzeba podjąć odpowied-

nie kroki w kierunku zapewnienia jej ciągłości. 

Wynik może również pokazywać, że nie ma woli sukcesji lub możliwości organizacyjnych do jej 

przeprowadzenia, należy się wówczas zastanowić nad innymi rozwiązaniami, np. nad zatrud-

nieniem managera zewnętrznego, sprzedażą części udziałów lub całości.

POZIOM EMOCJONALNY TAK NIE

1 Czy czujesz się spełnionym przedsiębiorcą?

2 Czy chciałbyś, aby Twoja firma była zarządzana przez członków rodziny?

3 Czy czułbyś się dumny, gdyby Twoje dzieci przejęły firmę?

4 Czy uważasz, że Twoje dzieci byłyby szczęśliwe, zarządzając firmą bezpo-
średnio lub nadzorując jej funkcjonowanie?

5 Czy chciałbyś, aby rodzina zachowała kontrolę nad firmą?

POZIOM ORGANIZYACYJNY

1 Czy masz komu przekazać firmę?

2 Czy Twój stan zdrowia i relacje z potencjalnym sukcesorem pozwalają Ci 
przekazać mu całą swoją władzę, wiedzę i umiejętności?

3 Czy uważasz, że Twój syn/córka ma na tyle duże zdolności, aby móc 
samodzielnie prowadzić firmę?

4 Czy uważasz, że dostawcy i odbiorcy zaakceptują Twojego sukcesora jako 
nowego właściciela?

5 Czy Twoi potomkowie mają kompetencje lub potencjał ku temu, aby 
kierować firmą z poziomu rady nadzorczej?

PODSUMOWANIE
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Jest to JEDYNY projekt, który przeprowadza się jednorazowo na dane pokolenie. Dlatego trzeba 

się do tego odpowiednio przygotować. 

Najpierw w tzw. strategii indywidualnej właściciela. Zawiera ona cały szereg tematów, które 

właściciel powinien przeanalizować. Warto przemyśleć m.in.:

Obszar osobistej AKTYWNOŚCI

• jak długo właściciel chce zarządzać firmą,

• jakie ma pasje, które chciałby realizować.

Obszar prywatnych FINANSÓW

• jakiego kapitału potrzebuje miesięcznie, by przestać pracować,

• jak chce finansować swe pasje.

Obszar RODZINY

• jak chciałby podzielić majątek prywatny,

• jak stworzyć mechanizmy zabezpieczające jego wolę.

Obszar FIRMOWY

• jak chciałby podzielić udziały firmowe,

• jak chciałby nadzorować majątek po przekazaniu zarządzania,

• jeśli nie ma sukcesora – co wówczas? Czy można mimo wszystko myśleć o wielopoko-

leniowości?

• Ile warta jest firma? Czy dopuszczalna jest częściowa/całościowa sprzedaż?

W ramach strategii indywidualnej warto dokonać odpowiednich analiz i przemyśleń, by skon-

kretyzować, czy w kolejnych latach firma będzie zarządzana w dalszym ciągu jednoosobowo, 

czy będzie przekazana w kolejne ręce. Jaki plan na życie ma jako założyciel? Jakie priorytety 

się ujawniają? Co w tej chwili jest dla właściciela ważne? Może są jakieś przewartościowania, 

nowe konstelacje? W jakich obszarach chce być aktywny, co jest jego pasją? Czy w dalszym 

ciągu praca? Czasami tak, a czasami nie. Niektórzy po głębokiej analizie przesuwają się chętnie 

do „rad nadzorczych” swoich biznesów i dopingują kolejne pokolenie do zmagania się z prze-

ciwnościami, sami realizując w tym czasie sprawy, na które wcześniej nie mieli czasu. Nie moż-

na wyprowadzać sugestii, która ścieżka jest tą właściwą. Dobra jest każda, która jest wynikiem 

świadomie podjętej decyzji. Tylko wówczas właściciel przejmuje kontrolę nad własnym czasem 

i własnym życiem.
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Sprawdź:
Czy uważasz, że znając wszystkie trudności, jakie niesie ze sobą 
proces sukcesji, jesteś GOTOWY go rozpocząć?

Jeśli TAK = ta książka jest dla Ciebie – ZACZYNAMY 
proces sukcesji!
Jeśli doszedłeś do tego momentu, oznacza to, że masz determinację do przeprowadzenia pro-

cesu sukcesji w firmie rodzinnej. Warto sprawdzić w takim razie, w jakim stopniu wdrożone są 

poszczególne elementy tego procesu. Poniższe narzędzie traktuj jak przewodnik po tematach 

istotnych dla dobrego przeprowadzenia zmiany pokoleniowej. Całość naszej książki ułożona 

jest w ten sposób, byś we wszystkich obszarach ostatecznie mógł zaznaczyć „TAK”.

TEST: Audyt procesu sukcesji

Świadomość procesu sukcesji TAK NIE

Wiem, jak długo powinien trwać dobrze przeprowadzony proces sukcesji

Wiem, jak uporządkować majątek (prywatny i firmowy) celem przygotowania do 
sukcesji

Mam już koncepcję tego, jak powinien wyglądać mój plan sukcesji/ustaliłem plan 
sukcesji

Zapoznałem się z zagadnieniami prawnymi i podatkowymi związanymi z sukcesją

Wiem, jakie cechy i kompetencje najlepsze dla naszej firmy powinien mieć  
sukcesor

Mam świadomość problemów i zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas procesu 
sukcesji

Wiem, jakie mechanizmy nadzoru właścicielskiego można zastosować, aby  
wzmocnić kontrolę nad firmą po sukcesji

Przygotowanie firmy

Ustaliłem główne wartości firmy i rodziny

Zabezpieczyłem prawnie przedsiębiorstwo na wypadek nagłej sukcesji

Opracowałem strategię przedsiębiorstwa

Wiem, jaki potencjał biznesowy ma moja firma

Znam finansową wartość przedsiębiorstwa
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Wiem, jak przeprowadzić przedsiębiorstwo przez zmianę sukcesyjną

Znam finansową wartość przedsiębiorstwa

Przygotowanie właściciela

Mam kogoś, z kim mogę się konsultować, nawet w kwestiach osobistych

Spisałem testament

Rozdzieliłem majątek prywatny od firmowego i wyznaczyłem części podlegające 
sukcesji

Zebrałem kapitał pozwalający odejść z firmy

Wiem już, czy chcę pozostać w firmie i jaką rolę w niej chcę odgrywać po procesie 
sukcesji

Stworzyłem własny plan emerytalny na przyszłość

Zaplanowałem aktywność po sukcesji

Przygotowanie rodziny

Omówiłem z rodziną kwestię sukcesji

Wszyscy członkowie rodziny są aktywnie włączeni w rozmowy sukcesyjne

Sukcesorzy z rodziny popierają przejęcie przedsiębiorstwa

Jeśli członkowie rodziny NIE chcą przejąć odpowiedzialności za firmę, wiem, jak 
przygotować dobry kontrakt managerski i zatrudnić managera zewnętrznego

Ustaliliśmy strategię sukcesyjną

Członkowie popierają wybór sukcesora

Ustaliliśmy wartości moralne, które chcemy pielęgnować w firmie

Proces sukcesji

Wybrałem sposób sukcesji (z uwzględnieniem kwestii prawno-podatkowych)

Wybrałem sukcesora/sukcesorów

Wybrałem najlepszą formę prawną dla naszych planów sukcesyjnych

Ustaliłem datę przekazania firmy

Wraz z następcą ustaliłem dalsze główne kierunki rozwoju firmy

Przekazałem sukcesorowi wartości, w duchu których powinien prowadzić firmę

Wprowadziłem sukcesora w jego obowiązki

SUMA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Lewandowska A., Kody wartości, efektywna sukcesja w polskich fir-
mach rodzinnych – Narzędzie sukcesyjne: Audyt gotowości właściciela do sukcesji, Wyd. Lewandowska i Partnerzy, 
Poznań 2015.
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Policz liczbę odpowiedzi TAK

Świadomość procesu sukcesji = ………………………

Przygotowanie firmy = ………………………

Przygotowanie właściciela = ………………………

Przygotowanie rodziny = ………………………

Proces sukcesji = ………………………

Suma = ……………………..

Interpretacja wyników

• (0–16) niski stopień, jeszcze długa droga w procesie sukcesji

• (17–24) przeciętny stopień

• (25–32) wysoki stopień, jesteś na dobrej drodze do efektywnej sukcesji

1. Spisz wszystkie pytania, na które udzieliłeś odpowiedzi NIE.

2. Przejrzyj je pod kątem priorytetów w Twojej obecnej sytuacji. 

3. Uporządkuj i ponumeruj pytania od najważniejszego do najmniej ważnego, np. na chwilę 

obecną najważniejsze wydało Ci się zabezpieczenie prawne firmy – dajesz nr 1.

4. Kto poza Tobą będzie zaangażowany w zadanie, czyjej pomocy potrzebujesz?

5. Ważne jest, abyś wyznaczył sobie ostateczną datę wykonania zadania!

6. Poniżej przykładowy formularz, który pomoże Ci uporządkować wszystkie informacje.  

Rozpisz je według priorytetów. Zaglądaj na tę listę przynajmniej raz w miesiącu, sprawdzając, 

czy zrobiłeś jakieś postępy.

Przykładowa lista do zrobienia:

Zadanie do
zrobienia

Z kim o tym
porozmawiać?

Komu o tym
powiedzieć?

Do kiedy?

Napisać 
testament

Z Żoną, Prawnikiem Dzieciom Do końca roku

Wybrać sukcesora Z Rodziną, Żoną
Sukcesorowi,
Pracownikom

Do końca września
2020 roku

Opracować
strategię firmy

Z Zarządem,
Sukcesorem, Doradcą

Pracownikom Do końca 2017 roku

1.5.
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Wydawca publikacji - Instytut Biznesu Rodzinnego (IBR)

Jako Centrum Wiedzy o Firmach Rodzinnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pro- 

wadzimy liczne badania i analizy w obszarach związanych z rozwojem rodzimego biznesu.  

Z pasją i uwagą monitorujemy rozwój i profesjonalizację przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. 

IBR powstał z inicjatywy dr Adrianny Lewandowskiej, zaangażowanej od wielu lat w tematykę 

przedsiębiorczości rodzinnej. Jako niezależna i apolityczna jednostka cieszymy się zaufaniem 

setek przedsiębiorców, nieprzerwanie budując platformę wymiany wiedzy i do- świadczeń po-

między właścicielami firm i międzynarodowej klasy ekspertami. 

Stworzyliśmy kilkadziesiąt publikacji naukowych, artykułów, raportów, książek i case studies 

dedykowanych praktykom biznesu. Pozostajemy w stałym kontakcie z ponad 30 000 firm ro-

dzinnych, które cyklicznie edukujemy poprzez dostarczanie im najnowszej wiedzy i dobrych 

praktyk z obszaru prowadzenia biznesu. Dystrybuujemy wiedzę za pośrednictwem:

• magazynu Family Business. Zarządzanie Firmą Rodzinną,

• portalu familybusiness.pl, branżowego portalu poświęconego tematyce promocji  

i profesjonalizacji zarządzania firm rodzinnych,

• księgarni, w której znajdują się wyselekcjonowane książki w tematyce przedsiębiorczo-

ści rodzinnej,

• raportów i rekomendacji wynikających z realizowanych za naszym pośrednictwem  

badań naukowych,

Od lat budujemy świadomość rodzin biznesowych w takich obszarach przedsiębiorczości jak: 

strategia międzypokoleniowa, sukcesja międzygeneracyjna, zarządzanie przez wartości, profe-

sjonalizacja firm rodzinnych i rodzin biznesowych, internacjonalizacja biznesu, czy budowanie 

autorytetu kolejnego pokolenia sukcesorów w firmie. 

Organizujemy największe w Polsce wydarzenia dla firm rodzinnych: Międzynarodowy Kongres 

Firm Rodzinnych, Kongres NextGeneration – forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy 

sukcesorami, Konkurs Firma Rodzinna Roku, w którym nagradzamy kreatorów odpowiedzial-

ności biznesowej i społecznej. 

www.ibrpolska.pl



Czy opisany proces sukcesyjny jest prosty?
Na pewno nie! 
Czy rozwiązania są oczywiste? 
Również nie… 

Jeśli po przeczytaniu tej książki poczujesz, że możesz i chcesz podzielić się swoimi 

spostrzeżeniami, komentarzem, dobrym lub krytycznym słowem napisz proszę  

(alewandowska@ibrpolska.pl), z przyjemnością uwzględnimy te uwagi i sugestie  

w kolejnych wydaniach książki. 



Lewandowska i Partnerzy

Firma Lewandowska i Partnerzy powstała z marzeń i pasji jej właścicielki do wspierania bizne-
sów rodzinnych. Swoją ofertę kieruje bezpośrednio do właścicieli i sukcesorów firm rodzinnych. 
Od 2006 roku firma buduje pozycję lidera profesjonalnych i specjalistycznych usług doradczych 
dedykowanych przedsiębiorstwom rodzinnym, w takich obszarach jak: strategia międzypokole-
niowa, procesy sukcesyjne, zapewnianie długowieczności biznesu poprzez projektowanie Kon-
stytucji Firmy Rodzinnej oraz wdrażanie mechanizmów Ładu Rodzinnego (Family Governance). 
Zaangażowanie firmy Lewandowska i Partnerzy w doradztwo strategiczne rodzin biznesowych 
przyczyniło się do zaprojektowania sukcesu wielu polskich firm oraz wzrostu przedsiębiorczości 
rodzin, o czym świadczyć mogą liczne referencje i nieustannie rozwijające się firmy naszych 
klientów. Łączymy rodziny biznesowe skutecznie wyznaczając ich nowe horyzonty rozwoju.

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Kancelaria powstała w 1993 roku. Od wielu lat jest jedną z największych, niezależnych polskich 
kancelarii prawniczych. Ma swoją siedzibę w Warszawie oraz biura w Poznaniu i Wrocławiu.
Eksperci DZP doradzają klientom łącząc liczne specjalizacje prawnicze z różnymi obszarami ich 
działalności. Do grona klientów kancelarii należą inwestorzy działający m.in. w budownictwie, 
energetyce, instytucjach finansowych, nieruchomościach, telekomunikacji, branży FMCG, sek-
torze farmaceutycznym i służbie zdrowia oraz transporcie. 
DZP doradza również prywatnym przedsiębiorcom i inwestorom, w zakresie prawa gospodar-
czego, podatkowego i spadkowego. Eksperci kancelarii, w szczególności wspierają przedsię-
biorców prywatnych i ich rodziny, spółki kontrolowane przez przedsiębiorców, firmy rodzinne, 
prywatne organizacje i rodzinne fundusze powiernicze.

CMT Advisory

CMT Advisory wspiera przedsiębiorców w podejmowaniu wartościowych decyzji biznesowych 
zapewniając ambitne i profesjonalne podejście oparte na doświadczeniu i akademickiej wie-
dzy. Przedmiotem działalności CMT Advisory jest doradztwo transakcyjne i gospodarcze, spe-
cjalnością – wsparcie w realizacji procesów w obszarach fuzji, przejęć i pozyskiwaniu finanso-
wania. CMT Advisory realizuje również projekty z zakresu szeroko pojętego rynku kapitałowego 
oraz finansów przedsiębiorstw (corporate finance). 
Naszą domeną jest współpraca z firmami rodzinnymi. W 2016 roku firma CMT Advisory dołączy-
ła do stowarzyszenia międzynarodowych doradców transakcyjnych, AICA.


