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– Staramy się
czerpać z wiedzy
wypracowanej za
granicą przez
wielopokoleniowe
firmy rodzinne
i instytucje, które je
od lat wspierają. 
Nie chcemy, żeby
polscy rodzinni
przedsiębiorcy
musieli wyważać
otwarte drzwi
– mówi Katarzyna
Gierczak-Grupińska,
prezes Fundacji
„Firmy Rodzinne”
ROZ MO WA Z
Ka ta rzy ną 
Gier czak-Gru piń ską
pre zes Fun da cji „Fir my Ro dzin ne”

TO MASZ CZO IK: Czym zaj mu je się
Fun da cja „Fir my Ro dzin ne”? 
KA TA RZY NA GIER CZAK-GRU PIŃ -
SKA: Je steś my or ga ni za cją, któ ra
bez in te re sow nie wspie ra fir my ro -
dzin ne, two rząc prze strzeń do wza -
jem nej wy mia ny do świad czeń i in -
te gra cji śro do wi ska firm ro dzin -
nych. 

Naj waż niej szym ele men tem na -
szych dzia łań w oce nie ro dzin nych
przed się bior ców są or ga ni zo wa ne
przez nas spot ka nia men to rin go we.
Na ma wia my przed się bior ców do
dzie le nia się swo ją wie dzą, do udzie -
la nia wska zó wek i prze strze ga nia
przed po ten cjal ny mi błę da mi, któ -
re moż na po peł nić przy pro wa dze -
niu fir my. Nie ma jesz cze zbyt du żej
wie dzy na te mat firm ro dzin nych
w Pol sce, dla te go ba zu je my na do -
świad cze niu przed się bior ców, wie -
rząc, że prak ty ka jest naj cen niej szą
wie dzą. 

W tym ro ku ini cju je my pro jekt
mię dzy na ro do wy „Ear ly War ning”.
Bę dzie my się nim zaj mo wać wspól -
nie z Pol ską Agen cją Roz wo ju Przed -
się bior czo ści. Je go ce lem jest wspie -
ra nie firm, któ re ma ją kło po ty lub
spo dzie wa ją się ich. Stwo rzy my sieć
men to rów, czy li przed się bior ców,
któ rzy bę dą dzie lić się swo im do -
świad cze niem i po ma gać w sy tu a -
cjach kry zy so wych. Nie jest to zresz -
tą je dy ne dzia ła nie mię dzy na ro do -
we fun da cji. Sta ra my się czer pać
z wie dzy wy pra co wa nej za gra ni cą
przez wie lo po ko le nio we fir my ro -
dzin ne i in sty tu cje, któ re je od lat

wspie ra ją. Nie chce my, że by pol scy
ro dzin ni przed się bior cy mu sie li wy -
wa żać otwar te drzwi. 

War to pod kre ślić, że od trzech lat
two rzy my też ra por ty „Po la cy o fir -
mach ro dzin nych”. Py ta my co ro ku
ty siąc osób, co my ślą o fir mach ro -
dzin nych. Ich wy ni ki, czę sto za ska -
ku ją ce, są dla nas in spi ra cją do dal -
szych dzia łań. 

Ak tyw nie uczest ni czy my też w re -
cen zo wa niu pro jek tów ak tów praw -
nych i sa mi pro po nu je my roz wią za -
nia przy jaz ne przed się bior com. Ma -
my na tym po lu już kon kret ne osią -
gnię cia. Wpro wa dze nie do pra wa po -
dat ko we go kla u zu li roz strzy ga nia
spor nych sy tu a cji na rzecz po dat ni -
ka oraz roz po czę cie prac nad tzw.
suk ce sją fir my przed się bior cy pro -
wa dzą ce go jed no o so bo wą dzia łal -
ność gos po dar czą to przy naj mniej
czę ścio wo na sza za słu ga.

Dzia ła my wspól nie z sze ścio o so -
bo wym zes po łem na rzecz wszyst -
kich firm ro dzin nych w Pol sce. Szcze -
gól ną uwa gę po świę ca my fir mom ko -
rzy sta ją cym ze wspól nej mar ki
„drzew ko” Fir ma Ro dzin na. Jest ich
już pra wie 500.
Czym jest wła ści wie „drzew ko”? 

– Kie dyś do mo jej fir my przy je -
chał klient z Ja po nii z 500-stro ni co -
wym kon trak tem w ję zy ku an giel -
skim i z włas ny mi praw ni ka mi. W ten
spo sób usta la liś my for mę współ pra -
cy. Pod czas wspól nej ko la cji wy szło
na jaw, że obok mnie sie dzi mój mąż
i mo ja sio stra. Ja poń ski przed się -
bior ca, jak się oka za ło, przy był do
nas z sy nem. Od mo men tu w któ rym
uświa do mi liś my so bie, że obo je pro -
wa dzi my fir my ro dzin ne, zu peł nie
zmie ni ła się na sza roz mo wa. Praw -
ni cy zo sta li ode sła ni, umo wa zo sta -
ła spi sa na na jed nej stro nie. Wszyst -
kie for mal no ści za ła twi liś my bar dzo
szyb ko.

Od te go za czął się po mysł mar ki
Fir ma Ro dzin na. Za in spi ro wa ni tą hi -

sto rią in ni wła ści cie le firm ro dzin -
nych wspól nie z na mi stwo rzy li pod -
czas war szta tów kon cept wspól ne go
zna ku „drzew ka”. Jest on na szym zna -
kiem roz poz naw czym na pół kach
skle po wych, stro nach in ter ne to wych
i w ka ta lo gach. „Drzew ko” szyb ko zo -
sta ło za ak cep to wa ne przez fir my. War -
to pod kre ślić, że nikt na świe cie wcześ -
niej cze goś po dob ne go nie wy my ślił.
Ja kie war to ści kry ją się za sym bo -
lem „drzew ka”? 

– Ro bi liś my ba da nia wśród kon -
su men tów, jak rów nież sa mych
przed się bior ców, py ta jąc, co wła ści -
wie zna czy dla nich fir ma ro dzin na.
Wy o bra że nie obu tych grup naj le piej
ob ra zu ją trzy sło wa: tra dy cja, uczci -
wość i od po wie dzial ność na po ko le -
nia. Te war to ści sym bo li zu je właś nie
„drzew ko”. Znak ten udo stęp nia my
fir mom bez płat nie. 
Z ja ki mi prob le ma mi bo ry ka ją się
fir my ro dzin ne? Ja kie te ma ty są
naj czę ściej po ru sza ne pod czas
spot kań men to rin go wych fun da cji? 

– W osta t nich ba da niach „Po la cy
ofir mach ro dzin nych” na py ta nie: „Co
spra wia fir mom ro dzin nym naj wię -
ksze prob le my?” tyl ko jed na z ty sią ca
osób wska za ła na kwe stie suk ce sji. Ma -
ło kto ma świa do mość, że wię kszość
firm ro dzin nych upa da przez to, że nie
wie dzą, jak od po wied nio prze ka zać
ste ry swo im dzie ciom, po nie waż nie
ma w Pol sce od po wied nich do świad -
czeń. Na sza gos po dar ka jest ca ły czas
mło da. Wła ści wie do pie ro te raz ma -
my pier wsze po ko le nie, któ re uczy się
ze so bą roz ma wiać na ten te mat. Po za
roz mo wą waż ny jest też plan suk ce sji,
co sta ra my się uświa da miać przed się -
bior com przy każ dej oka zji. Suk ce sja
to dłu gi i zło żo ny pro ces, któ ry wy ma -
ga or ga ni za cji i upo rząd ko wa nia.
W tym za kre sie fun da cja tak że wspie -
ra wła ści cie li po przez se mi na ria iwar -
szta ty z udzia łem eks per tów. 

Fir my ro dzin ne w Pol sce naj czę -
ściej po wsta ją z pa sji wła ści cie li – wy -

zwa niem jest to, aby prze ko nać dzie -
ci do od na le zie nia w tym swo jej cząst -
ki, w któ rej bę dą się re a li zo wać. Je -
że li się te go nie zro bi, bar dzo cięż ko
bę dzie da nej fir mie prze trwać. Dia -
log i dys ku sja w ro dzi nach to pod sta -
wa. Na le ży otwar cie mó wić o swo ich
po trze bach i oba wach. 

Do ra sta ją ce dzie ci na fir mę swo -
ich ro dzi ców spo glą da ją tro chę jak
na adop to wa ną sio strę, po chła nia ją -
cą ca ły wol ny czas, pie nią dze i uwa -
gę ma my i ta ty, z któ rą trze ba kon ku -
ro wać o wszyst ko. Z upły wem lat
trud no spoj rzeć przy chyl nie na ko -
goś, kto za brał nam dzie ciń stwo.
Wspom nia ła pani o prob le mie bra-
 ku wol ne go cza su u przed się bior -
ców ro dzin nych. W ja ki spo sób
fun da cja po ma ga im się z tym upo-
 rać? 

– Wła ści ciel od po wia da za fir mę
ca łym swo im ma jąt kiem. Nie ma
okre ślo nych go dzin pra cy. Oso ba za -
rzą dza ją ca fir mą ro dzin ną mu si przy -
je chać w week end, gdy zja wia się

trans port z to wa rem, mu si być też na
miej scu, gdy dzie je się coś złe go na
noc nej zmia nie pro duk cyj nej. Wła -
ści cie le firm ro dzin nych ma ją bar -
dzo ma ło cza su dla swo ich bli skich.
Po go dze nie ro li gło wy ro dzi ny i sze -
fa jest bar dzo trud ne. 

Dla te go też po sta no wi liś my za jąć
się zdro wiem wła ści cie li i pra cow ni -
ków. Pro jekt „Zdro wa Fir ma Ro dzin -
na” to wach larz dzia łań, któ re umoż -
li wia ją stwo rze nie w fir mie śro do wi -
ska przy jaz ne go zdro wiu. Wie my bo -
wiem, że nie da się, nie ste ty, pro wa -
dzić zdro we go sty lu ży cia tyl ko po
godz. 17. Pra ca sta no wi in te gral ną
część na sze go dnia. Pa mię taj my
o tym ca ły czas. A wła ści cie li do ty -
czy to szcze gól nie, bo w ich przy pad -
ku po ję cie „faj rant” jest czy sto ab -
strak cyj ne. Wie rzy my jed nak w to,
że gdy wła ści ciel za cznie zmie niać
swój styl ży cia, wów czas jest szan sa
na po zy tyw ne zmia ny rów nież w je -
go naj bliż szym oto cze niu.

Pro wa dze nie firm ro dzin nych to
nie sa mo wi te wy zwa nie, ale też
ogrom na fraj da dla wła ści cie li
– o czym cza sem za po mi na my. Nie -
mniej jed nak trze ba mieć do te go
zdro wie. 
Czy pol scy przed się bior cy chęt nie
eks po nu ją ro dzin ny cha rak ter
swo ich firm? 

– – Pol skie fir my ro dzin ne ma ją
ogrom ny po ten cjał, ale ja ko spo łe -
czeń stwo do pie ro za czy na my zda -
wać so bie z te go spra wę. Z ubieg -
ło rocz nych ba dań „Po la cy o fir -
mach ro dzin nych” wy ni ka, że po -
nad jed na trze cia res pon den tów
by ła by w sta nie za pła cić wię cej za
pro duk ty firm ro dzin nych, ale tak
na praw dę nie wie, jak je roz poz -
nać. Wnio sek z te go jest ta ki, że fir -
my nie szcze gól nie przy zna ją się
do by cia fir ma mi ro dzin ny mi. Na
szczę ście przed się bior cy po wo li
za czy na ją zda wać so bie spra wę, że
ro dzin ny cha rak ter mo że być ich
prze wa gą. W Pol sce dzia ła już wie -
le firm świet nie ko mu ni ku ją cych
swo ją mar kę i jej ro dzin ność. Za
przy kład za wsze sta wia my fir mę
Mo ka te, któ ra na wet do swo je go lo -
go wpro wa dzi ła sfor mu ło wa nie
„A Fa mi ly Bu si ness”. Na kła nia my
do te go, że by in ni pod ą ża li po dob -
ną dro gą.
Wła ści cie le pol skich firm ro dzin -
nych swo ją men tal no ścią znacz nie
od bie ga ją od za gra nicz nych przed-
 się bior ców? 

– Za gra ni cą wła ści cie le firm ro -
dzin nych wie dzą, że na le ży pla no -
wać na po ko le nia, nie na kwar ta ły.
To sa mo do ty czy suk ce sji – tam jest
to pro ces, na u ka, któ ra trwa dzie -
się cio le cia, u nas trak tu je się to na -
dal jak sym bo licz ne prze ka za nie
klu czy. 

Po dob nie na le ży spoj rzeć na kwe -
stię za rzą dza nia klu czo wy mi kom -
pe ten cja mi w fir mie. Wła ści cie le firm
po win ni już te raz za sta na wiać się, jak
bę dzie wy glą dał świat za 10-20 lat,
i w ten spo sób my śleć o bu do wa niu
swo je go zes po łu – właś nie z my ślą
o przy szło ści. Za czy na my właś nie
ba dać po trze by firm ro dzin nych
w od nie sie niu do kom pe ten cji przy -
szło ści i już z nie cier pli wo ścią cze ka -
my na to, co od kry je my. �

ROZ MA WIAŁ TO MASZ CZO IK

Fun da cja „Fir my Ro dzin ne”
wspie ra przed się bior ców

Fundacja Firmy Rodzinne bezinteresownie wspiera rodzinne firmy, tworząc przestrzeń do wzajemnej
wymiany doświadczeń i integracji ich środowiska 
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FIRMY RODZINNE

500
firm

korzysta już ze wspólnej
marki „drzewko” Firma
Rodzinna
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Niektóre działają od wielu
pokoleń, inne powstały
dopiero w ostatnim
ćwierćwieczu. 

Są wśród nich zarówno
duże przedsiębiorstwa
notowane na giełdzie, jak
i małe zakłady
rzemieślnicze. Wszystkie
łączy jedno – są firmami
rodzinnymi.

TO MASZ CZO IK,
JA CEK MA DE JA

Pracownia Ludwisarska
Jana Felczyńskiego 

Hi sto ria Pra cow ni Lud wi sar skiej Fel -
czyń scy roz po czę ła się w Ka łu szu,
mie ście, któ re dziś le ży na te re nie
Ukra i ny. Tam w 1808 r. Mi chał Fel -
czyń ski za ło żył pier wszą w tej czę -
ści Eu ro py od lew nię dzwo nów. Po
śmier ci Mi cha ła w 1866 r. pra cę kon -
ty nu o wa li je go sy no wie oraz wnu ko -
wie. Jed na z dwóch li nii prze my skich
lud wi sa rzy wy wo dzi się właś nie od
Ja na Fel czyń skie go, praw nu ka Mi -
cha ła, któ ry zmarł w 1979 r. Ca łe swo -
je po nad 80-let nie ży cie po świę cił on
lud wi sar stwu. Po cząt ko wo, wbrew
wo li oj ca, któ ry chciał wy słać go na
uni wersytet, pra co wał i szko lił się
u krew nych w fir mie ka łu skiej, a po
la tach prak ty ki otwo rzył włas ną fir -
mę w Sta ni sła wo wie. Na si la ją cy się
kry zys eko no micz ny dwu dzie sto le -
cia mię dzy wo jen ne go zmu sił go jed -
nak do zam knię cia dzia łal no ści, a na
sku tek po wo ła nia do służ by woj sko -
wej zna lazł się w Prze my ślu. Tam
w 1948 r. otwo rzył Od lew nię i Na pra -
wę Dzwo nów Ja na Fel czyń skie go
przy ul. Sło wac kie go 46. Spod je go
rę ki wy szło wie le dzwo nów na gra -
dza nych na lo kal nych i mię dzy na ro -
do wych tar gach, ale też tab li ce pa -
miąt ko we i niedź wiad ki z prze my -
skiej fon tan ny – sym bol mia sta. Pod
ko niec lat 70. XX w. na u ki u mi strza
Ja na po bie ra li mę żo wie je go wnu -
czek. Fel czyń ski zmarł w 2000 r.,
a obec nie od lew nię pro wa dzi Piotr
Ol szew ski, praw nuk Ja na. W cią gu
za led wie osta t nich dwóch lat w Pra -
cow ni Lud wi sar skiej Ja na Fel czyń -
skie go po wsta ły m.in. ju bi le u szo wy
dzwon Miesz ko i Do bra wa upa mięt -
nia ją cy 1050. rocz ni cę chrztu Pol ski
oraz Dzwon Mi ło sier dzia przy go to -
wa ny na te go rocz ne Świa to we Dni
Mło dzie ży.

– Mi mo upły wu stu le ci i po ja wie -
nia się wie lu udo god nień tech nicz -
nych za sa dy od le wa nia dzwo nów
prak tycz nie nie uleg ły zmia nie. Jest
to zło żo na i wy ma ga ją ca wiel kie go

do świad cze nia dzia łal ność me ta lur -
gicz na, któ rej taj ni ki prze ka zy wa ne
są z oj ca na sy na pod czas dłu go let niej
prak ty ki cze lad ni czej. Jest to rów nież
rze mio sło ar ty stycz ne, któ re go kunszt
ujaw nia się nie tyl ko w for mie pre cy -
zyj nych zdo bień i or na men ty ki wi -
docz nych go łym okiem, ale też da je
o so bie znać pod czas stro je nia dzwo -
nu – pod kre śla Piotr Ol szew ski.

Pra cow nia Lud wi sar ska Ja na Fel -
czyń skie go w Prze my ślu ma obec -
nie ugrun to wa ną po zy cję na ryn ku
za rów no w Pol sce, jak i w wie lu in -
nych kra jach. 

Mo ka te
Tra dy cje fir my Mo ka te się ga ją po -
cząt ków XX w. Wte dy Jo sef Mo -
kryš, lo kal ny spo łecz nik i przed -
się bior ca, za ło żył sklep ko lo nial ny
w miej sco wo ści Do bra, któ ra naj -
pierw le ża ła na te re nie Mo nar chii
Au stro-Wę gier skiej, a po za koń cze -
niu I woj ny świa to wej zna laz ła się
w gra ni cach Cze cho sło wa cji. W biz -
ne sie wspie rał go brat Alo is. In te -
res szedł do brze, więc w la tach 20.
przed się bior czy bra cia zde cy do -
wa li, że je den z nich roz wi nie biz -
nes po dru giej stro nie gra ni cy. Wy -
bór padł na Go le szów, gdzie nie -
daw no zo sta ła otwar ta be to niar -
nia, któ ra za trud nia ła kil ka ty się -
cy osób. To właś nie tu taj Alo is
otwo rzył ko lej ny ro dzin ny sklep,
a na pół kach zna laz ły się rów nież
ka wa i her ba ta, uzna wa ne wte dy
za pro duk ty dro gie i luk su so we.

Tra dy cje ro dzin ne kon ty nu o wał
je den z je go sy nów, Ru dolf, któ ry
w 1927 r. otwo rzył swój sklep, a na -
stęp nie re sta u ra cję i be to niar nię. Po
woj nie, mi mo szy kan ze stro ny
władz ko mu ni stycz nych, ra zem z żo -
ną Ma rią da lej pro wa dzi li ro dzin ny
in te res, któ ry na stęp nie prze jął ich
syn Ka zi mierz.

Z cza sem fir ma prze nio sła się do
Ustro nia, a na po cząt ku lat 90. w jej
skład wcho dzi ła be to niar nia oraz
wy twór nia pa lusz ków. Wte dy też
ste ry prze ję ła żo na wła ści cie la – Te -
re sa Mo krysz, a w 1990 r. wspól nie
zmie ni li na zwę fir my na Mo ka te
(MO krysz-KA zi mierz-TE re sa). – Mąż
na dal zaj mu je się spra wa mi fir my,
głów nie in we sty cja mi. To z nim
w pier wszej ko lej no ści kon sul tu ję
wszyst ko, co do ty czy fir my – mó wi
Te re sa Mo krysz. Co waż ne, zmie nił
się też ro dzaj dzia łal no ści. Cał ko wi -
tą no wo ścią na pol skim ryn ku by ły
naj pierw śmie tan ka w prosz ku, a na -
stęp nie cap puc ci no. Zwłasz cza ka -
wa z pian ką, po za an ga żo wa niu
w kam pa nię re kla mo wą wszyst kich
ro dzin nych osz częd no ści, sta ła się
praw dzi wym prze bo jem.

Ko lej ne la ta to in ten syw ny roz -
wój Mo ka te. Po wsta ły ko lej ne ha le

pro duk cyj ne i ma ga zy no we. Obec -
nie Mo ka te to trzy fa bry ki – w Ustro -
niu, Żo rach i cze skich Wo ti cach pod
Pra gą. Fir my z gru py Mo ka te dzia -
ła ją też na Sło wa cji i Wę grzech.

W pra cę w ro dzin nej fir mie za -
an ga żo wa ło się też naj młod sze po -
ko le nie Mo kry szów – Syl wia i Adam.
– Dzia ło się to au to ma tycz nie, z mar -
szu. Nie na ma wia liś my dzie ci do pra -
cy w Mo ka te, nie wy wie ra liś my pre -
sji – wspo mi na Te re sa Mo krysz.
– Oczy wi ście dzie ci przy słu chi wa ły
się na szym roz mo wom do ty czą cym
fir my. I sa me z cza sem za czę ły się
róż ny mi te ma ta mi in te re so wać – do -
da je pre zes Mo ka te. I choć z suk ce -
sją fir ma nie bę dzie mia ła prob le -
mu, to pani pre zes na eme ry tu rę
jesz cze się nie wy bie ra.

DO RBUD

Bar tło miej Two rek, dy rek tor ds. roz -
wo ju, to dru gie po ko le nie w ro dzin -
nej fir mie DO RBUD. Fir mę na po -
cząt ku lat 90. za ło żył je go oj ciec, To -
masz. – W ro dzi nach ro dzi ców nie
by ło ni gdy tra dy cji pro wa dze nia
włas ne go biz ne su. Wszyst ko za czę -
ło się na po cząt ku lat 90., kie dy pra -
cu jąc w pań stwo wej fir mie bu do wla -
nej, oj ciec za ra biał mniej niż ma ma,
któ ra pod ję ła pra cę w pry wat nej fir -
mie. Am bi cjo nal ny im puls spo wo -
do wał, że za po ży czo ne 500 zł oj ciec
za ło żył dzia łal ność gos po dar czą
i roz po czął pra cę na włas ną rę kę. Za -
czę ło się od re mon tów to a let. Z bie -
giem lat za kres prac się roz sze rzał,
a ich po ziom skom pli ko wa nia
rósł. Wy zwa nia fi nan so we i am bi cjo -
nal ne, któ re sta wia li so bie ro dzi ce
przez osta t nie 25 lat, do pro wa dzi ły
nas do miej sca, w któ rym się te raz
znaj du je my – pod kre śla Bar tło miej
Two rek. Oprócz nie go i oj ca w pra -
cę w ro dzin nej fir mie za an ga żo wa -
na jest też ma ma Do ro ta oraz brat
Woj ciech. Obec nie w rę kach ro dzi -
ny oprócz DO RBUD-u, czy li fir my
bu do wla nej, któ rej przy cho dy prze -
kra cza ją 200 mln zł, znaj du je się też
m.in. spół ka DO TO Pol ska (pro du -
cent sto lar ki okien nej i drzwio wej
oraz sy ste mów fa sa do wych), FON -
TIA (ope ra tor ho te lu Bri stol oraz
Bri stol Apar tho te lu w Bu sku-Zdro -
ju) oraz AFOR (wła ści ciel obiek tu
ho te lo wo-even to we go oraz kar -
czmy). – Ciąg ły roz wój jest klu czem
do suk ce su. Nie mo że my poz wo lić,
aby świat nam uciekł, a tem po zmian
jest w tym mo men cie ol brzy mie.
Uwa żam, że to my po win niś my kre -
o wać no we roz wią za nia, tak aby to
kon ku ren cja bra ła nas za przy kład,
a nie na od wrót. In no wa cje po win -
ny być wpro wa dza ne za rów no w for -
mie twar dych pro jek tów i no wych
roz wią zań zwią za nych z bu dow nic -
twem, jak i w for mie in no wa cji pro -

ce so wych do ty czą cych wie lu dzia -
łów spół ki. Wszyst kie in no wa cje są
wpro wa dza ne świa do mie z uwzględ -
nie niem wszyst kich moż li wych ry -
zyk. W fir mie po wo ła ny zo stał spe -
cjal ny dział ba daw czo-roz wo jo wy,
któ ry ca ły czas nad zo ru je wszyst kie
po wyż sze dzia ła nia i jest od po wie -
dzial ny za bie żą ce mo ni to ro wa nie
ryn ku – pod kre śla Bar tło miej Two -
rek.

Kun ke Po li gra fia

Na po cząt ku 1993 r. mło dy przed się -
bior ca Ja nusz Kun ke do wie dział się
o wpro wa dza nym wów czas obo -
wiąz ku iden ty fi ka cji po dat ko wej na
wszyst kich ofer tach i ra chun kach
firm. Kun ke był do pie ro co po stu -
diach, miał już jed nak za so bą kil ka
za ło żo nych firm. Wraz ze wspól ni -
kiem po sta no wił spró bo wać cze goś
no we go i za ło żyć przed się bior stwo
pro du ku ją ce pie cząt ki. Po mysł wy -
pa lił. Już po kil ku mie sią cach zo sta -
li przy gnie ce ni ogro mem za mó wień.
Klien ci za czę li do py ty wać o dru ki
fak tur i ra chun ków uprosz czo nych,
co bez poś red nio do pro wa dzi ło fir -
mę Kun ke do po li gra fii.

Na po cząt ku no we go ty siąc le cia
Kun ke po sta wi li wszyst ko na jed ną
kar tę – uzy ska ne środ ki za in we sto -
wa li w no we ma szy ny i re mont pod -
nisz czo ne go bu dyn ku, któ ry stał się
dru kar nią fir my Kun ke. Na dal szy
roz wój poz wo li ły też środ ki z Unii
Eu ro pej skiej.

W 2007 r. wspól ni cy po sta no wi -
li się roz stać, a fir mę po dzie lo no na
pół. Wów czas Ja nusz Kun ke za in we -
sto wał w druk cyf ro wy, jak sam przy -
zna je – z mier ny mi skut ka mi.
W 2010 r. Kun ke wraz z no wym
wspól ni kiem po wró cił do dru ku of -
fse to we go. Ten krok oka zał się suk -
ce sem – kry zys zo stał za że gna ny.

Obec nie fir ma jest li de rem na pol -
skim ryn ku po li gra fii re kla mo wej.
Dru ku je m.in. na klej ki elek tro sta -
tycz ne.

– W na szej dru kar ni tro chę jak
w zwier cia dle wi dać od bi ja ją ce się
cza sy, w ja kich przy szło jej fun kcjo -
no wać – od cza sów pio nie rów lat 90.
po no we moż li wo ści zwią za ne z wej -
ściem Pol ski do Unii, przez kry zys,
aż po erę na klej ki elek tro sta tycz nej
– pod su mo wu je Bła żej Kun ke.

ENEL-MED

Cen trum Me dycz ne ENEL-MED zaj -
mu je się kom plek so wą opie ką me -
dycz ną. W swo ich pla ców kach ak tu -
al nie za trud nia po nad 2,5 tys. osób.
– Włas ną dzia łal ność gos po dar czą roz -
po czę liś my już w 1994 r., otwie ra jąc
biu ro pro jek tów i re a li za cji in we sty -
cji elek troe ner ge tycz nych ENEL. Suk -
ce sy tej fir my poz wo li ły nam na za in -

we sto wa nie w cał ko wi cie no wą dzia -
łal ność i tak w 2003 r. po wsta ło Cen -
trum Me dycz ne ENEL-MED. Ak tu -
al nie ENEL-MED jest jed ną z naj wię -
kszych pry wat nych firm me dycz nych
w Pol sce, z roz ga łę zio ną w kra ju sie -
cią wie los pe cja li stycz nych przy chod -
ni, cen tra mi dia gno sty ki ob ra zo wej
oraz dwo ma szpi ta la mi – wy li cza
Adam Roz wa dow ski, za ło ży ciel, ak -
cjo na riusz i pre zes za rzą du Cen trum
Me dycz ne go ENEL-MED. – Od kil ku
lat je steś my w pro ce sie suk ce sji. Star -
szy syn Ja cek ob jął sta no wi sko dy rek -
to ra za rzą dza ją ce go, a młod szy Bar -
tosz prze jął ob szar in we sty cji i za ku -
pów. Żo na An na po kil ku na stu la tach
ak tyw no ści za wo do wej obec nie peł -
ni fun kcję prze wod ni czą cej ra dy nad -
zor czej. Sy no wa Be a ta od po wia da za
dział ja ko ści – do da je Roz wa dow ski.
ENEL-MED przez ca ły czas wcho dzi
w no we ob sza ry dzia łal no ści, ta kie jak
opie ka dłu go ter mi no wa, me dy cy na
este tycz na i spor to wa.

Kancelaria Ożóg
Tomczykowski 

Za ło ży ciel ka kan ce la rii Ire na Ożóg
w la tach 1989-2003 by ła pra cow ni -
kiem ad mi ni stra cji po dat ko wej w Mi -
ni ster stwie Fi nan sów, ko lej no ja ko
wi ce dy rek tor, dy rek tor de par ta men -
tu po dat ków i wi ce mi ni ster od po -
wie dzial na za po li ty kę po dat ko wą.
– Mó wi ło się, że mi mo bra ku pa ra -
so la po li tycz ne go mia łam sil ną po -
zy cję w Mi ni ster stwie Fi nan sów
i opi nię pro fe sjo na list ki na ze wnątrz
– pod kre śla Ożóg. Po odej ściu z re -
so ru po sta no wi ła po świę cić się na -
u ce (po ob ro nie pra cy do ktor skiej
w 1991 r. w nie wiel kim wy mia rze go -
dzin pra co wa ła i na dal pra cu je
w Szko le Głów nej Han dlo wej i na
Uni wersytecie War szaw skim). Jak
sa ma za zna cza, zo sta ła jed nak spro -
wo ko wa na do spraw dze nia swo jej
wie dzy i umie jęt no ści w prak ty ce
gos po dar czej. Mi mo nę cą cych pro -
po zy cji fi nan so wych nie sko rzy sta -
ła z pra cy w za gra nicz nych kan ce la -
riach. Pod ko niec 2003 r. Ożóg za ło -
ży ła osta tecznie włas ną kan ce la rię
po dat ko wą, co jed nak nie spot ka ło
się z przy chyl no ścią jej ro dzi ny. – Moi
bli scy od ra dza li mi ta ki krok, mó -
wiąc, że brak do świad cze nia biz ne -
so we go i wy tre no wa ne ogra ni cze -
nia z prak ty ki urzęd ni czej nie poz -
wo lą mi osią gnąć suk ce su na już
usta bi li zo wa nym i po dzie lo nym ryn -
ku do radz twa po dat ko we go – wspo -
mi na Ożóg. Wraz z roz wo jem kan -
ce la rii do Ire ny Ożóg do łą czy ły jej
dwie cór ki, sio stra i Pa weł Tom czy -
kow ski, któ ry jest obec nie pre ze sem
za rzą du. – Ja na dal je stem w peł ni
ak tyw na za wo do wo, słu żę do świad -
cze niem i dy skret nie po ma gam w za -
rzą dza niu. Suk ce sja biz ne su jest
w to ku – mó wi Ire na Ożóg.�

Z ro dzi ną naj le piej w fir mie

FIRMY RODZINNE
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Fir ma po wsta ła dzię ki pa sji i za an ga żo wa niu ro dzi ny,

któ rej na zwi sko dum nie ko mu ni ku je na zwa fir my. REJS

Sp. z o.o. za czy na ła skrom nie, sku pia jąc się na pro -

duk cji pla sti ko wych uchwy tów do meb li. Po cząt ko wo to

ro dzi na sta no wi ła trzon fir my, od po wia da jąc za rów no za

pro duk cję, sprze daż, jak i dy stry bu cję. 

Dziś gru pa REJS za trud nia nie mal 700 osób. W swo ich

dzia ła niach sku pia się głów nie na pro duk cji i dy stry bu -

cji sy ste mów do meb li ku chen nych, gar de ro bia nych, ła -

zien ko wych oraz ta pi ce ro wa nych – pod włas ną mar ką.

Po ten cjał fir my wzmac nia włas na sieć sprze da ży. Obec -

nie w ca łej Pol sce dzia ła 17 fir mo wych pun któw han -

dlo wych, w tym 7 du żych ma ga zy nów dy stry bu cyj nych.

Jed nak pro duk ty REJS roz poz na wal ne są nie tyl ko na

ryn ku pol skim – z po wo dze niem kon ku ru ją z ofer tą

m.in. nie miec ką i wło ską. 

Po nad to, REJS re a li zu je tak że zle ce nia po wie rzo ne, pro -

du ku jąc ele men ty meb li dla wie lu świa to wych i zna nych

ma rek. Czy ni to z przed się bior stwa jed no z wię kszych

do staw ców dla pro du cen tów meb li.

DO CE NIA NI NIE RAZ
Go dło Te raz Pol ska nie jest pierw szym wy róż nie niem

fir my. Mar ka mo że po szczy cić się już spo rym do rob -

kiem na gród bran żo wych i kon su men ckich, do któ rych

na le żą m.in.: Zło ty Me dal MTP, Do bry Wzór od In sty tu -

tu Wzor nic twa Prze my sło we go, Dia ment Meb lar stwa

i Pro dukt Ro ku – pra sy bran żo wej, ty tuł Si ła Pol skiej

Przed się bior czo ści 2015. REJS jest rów nież wie lo krot -

nym la u re a tem ogól no pol skie go kon kur su La ur Kon -

su men ta.

WAR TO MIEĆ WAR TO ŚCI
Za suk ce sem fir my stoi cięż ka pra ca wła ści cie li. Jed -

nak, jak pod kre śla sam za ło ży ciel spół ki – Jan REJS,

nie by ło by to moż li we bez od da nych i za an ga żo wa nych

pra cow ni ków. Dla fir my REJS naj wię kszą war to ścią

jest bo wiem ro dzi na, któ rą two rzy rów nież za ło ga pra -

cow ni cza. 

Tu taj każ dy ma moż li wość re al ne go wpły wu na uspraw -

nie nie pro ce sów pro duk cyj nych przed się bior stwa. Po li ty -

ka otwar tych drzwi fun kcjo nu je w fir mie z po wo dze niem

od lat. Sprzy ja to bu do wa niu oso bi stej od po wie dzial no -

ści za biz nes i ja kość wy twa rza nych pro duk tów u wszyst -

kich pra cu ją cych na suk ces REJ Su. Do dat ko wo

pra cow ni cy bar dzo ce nią so bie sta bil ność za trud nie nia,

otwar tość na roz wój ich kom pe ten cji oraz do dat ko we be -

ne fi ty po zap ła co we. 

REJS to tak że fir ma, dla któ rej du że zna cze nie ma pa -

trio tyzm lo kal ny. Z te go po wo du od lat ak tyw nie pro wa -

dzi dzia ła nia edu ka cyj ne i ak ty wi zu ją ce spo łecz ność

za wo do wą po wia tu. Fir ma REJS jest zna na z go to wo ści

do wspar cia lo kal nych ini cja tyw – za rów no ar ty stycz nych,

spor to wych jak i pro mo cyj nych oraz cha ry ta tyw nych.

GO DŁO TE RAZ POL SKA
Wspom nia ne po wy żej war to ści znaj du ją swo je bez -

poś red nie prze ło że nie na pro duk ty ofe ro wa ne przez

REJS. Dla fir my waż ny jest bo wiem prze de wszyst kim

kom fort użyt kow ni ka – do star cza ne pro duk ty cha rak -

te ry zu ją się wy so ka ja ko ścią, roz sąd ną ce ną i fun -

kcjo nal no ścią. 

Wa lo ry te z pew no ścią nie umknę ły uwa dze ka pi tu ły

go dła Te raz Pol ska. Oce nia ne w kon kur sie sy ste my wy -

suw ne do meb li ku chen nych to kwin te sen cja er go no -

micz ne go wy ko rzy sta nia prze strze ni sza fek

ku chen nych, dzię ki ko szom za wie szo nym bądź wpię -

tym w ste laż. Gdy do dać do te go pro wad ni ce peł ne go

wy su wu, umoż li wia ją ce cał ko wi te wy su nię cie z sza fek,

oraz ci che do my ka nie, za po bie ga ją ce trza ska niu sza -

fek – otrzy mu jesz pro dukt nie mal ide al ny. Oce nia ne sy -

ste my uła twia ją wy ko rzy sta nie naj bar dziej wą skich,

na wet 15 cm, prze strze ni ku chen nych.

Dla fir my istot na jest tak że dba łość o śro do wi sko.

Z te go po wo du w oce nia ną li nię wpi sa no tak że wy jąt -

ko wą szuf la dę z po jem ni ka mi na od pa dy. Oprócz

wspo ma ga nia za cho wań proe ko lo gicz nych w gos po dar -

stwie do mo wym, jej nie by wa łą za le tą jest ła twość utrzy -

ma nia jej w po rząd ku.

Pol skie Go dło Pro mo cyj ne Te raz Pol ska jest dla REJ Su

du żym wy róż nie niem, ko ro nu ją cym do tych cza so we 23

la ta dzia łań. Sta nowi również silną motywację do

dalszego rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne. 

Teraz Polska 
Teraz REJS

O KONKURSIE TERAZ POLSKA SŁYSZAŁ CHYBA KAŻDY. 
TO PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE PRZYZNAWANE JEST OD 1991 ROKU
POLSKIM FIRMOM, PRODUKTOM, INNOWACJOM, GMINOM
I USŁUGOM, WYRÓŻNIAJĄCYM SIĘ W NASZYM KRAJU. W TYM ROKU
DO ZASZCZYTNEGO GRONA NAGRODZONYCH POLSKIM GODŁEM
PROMOCYJNYM DOŁĄCZYŁA RYPIŃSKA FIRMA REJS SP. Z O.O.

WIĘCEJ INFORMACJI 
O FIRMIE:
www.rejs.eu
www.facebook.com/REJSRypin
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Jak wynika z badań
Fundacji „Firmy Rodzinne”,
najbardziej przekonani do
produktów firm rodzinnych
są mieszkańcy małych
miast i wsi. 

Wśród nich znajdziemy
najwięcej osób, które są
nawet w stanie zapłacić
wyższą cenę za produkty
wytwarzane właśnie
w przedsiębiorstwach
o charakterze rodzinnym. 

OPRAC. TO MASZ CZO IK

W ma łych mia stach (do 50 tys. miesz -
kań ców) od se tek osób de kla ru ją cych, że
jest w sta nie za pła cić wię cej za pro dukt
zfir my ro dzin nej niż za po rów ny wal ny,
ale po cho dzą cy zfir my onie ro dzin nym
cha rak te rze, jest naj wię kszy. Ta ki po gląd
cha rak te ry zu je 40,9proc. miesz kań ców
tej gru py. Nie znacz nie mniej en tu zja stów
pro duk tów ro dzin ne go po cho dze nia
zna leźć moż na na wsi – 39 proc.

Ina czej sy tu a cja wy glą da wśród
miesz kań ców śred nich idu żych miast.
Nie są oni tak chęt ni do wy bie ra nia pro -
duk tów firm ocha rak te rze ro dzin nym.
Moż li wość za pła ce nia wyż szej ce ny za
wy rób przed się bior stwa o cha rak te -
rze ro dzin nym w śred nich mia stach

za de kla ro wa ło 20proc. res pon den tów,
wdu żych mia stach nato miast 32,4proc.

– Miesz kań cy ma łych miast iwsi do -
ce nia ją przy wią za nie ro dzin nych
przed się bior ców do zie mi i lo kal nej
spo łecz no ści. Ta cy wła ści cie le firm
rzad ko lub w ogó le nie zmie nia ją sie -
dzi by, tyl ko przez la ta fun kcjo nu ją na
tym sa mym te re nie, gdzie za ło ży li biz -
nes, iwśród lu dzi, któ rych zna ją. Miesz -
kań cy ma łych miast to wi dzą i do ce -
nia ją, co do sko na le wi dać wba da niach.
Nie rzad ko jest tak, że śred niej wiel ko -
ści fir ma ro dzin na jest naj waż niej szym
pra co daw cą dla ta kiej spo łecz no ści,
i to rów nież znaj du je swo je odzwier -
cie dle nie w od po wie dziach res pon -
den tów ba da nia – ko men tu je Kon rad

Bu gie ra, au tor ra por tu „Po la cy o fir -
mach ro dzin nych. Ko niec mi tu pry -
wa cia rza”, opra co wa ne go na zle ce nie
Fun da cji „Fir my Ro dzin ne”.

We dług wy ni ków ra por tu naj waż -
niej szą mo ty wa cją Po la ków do za ku pu
pro duk tów firm ro dzin nych jest to, że
wich prze ko na niu wła ści cie le ta kich firm
sa mi pil nu ją ja ko ści pro duk tu. Dru gą naj -
czę ściej wy bie ra ną od po wie dzią by ło po -
czu cie, że pro duk ty firm ro dzin nych zo -
sta ły zro bio ne w Pol sce. Res pon den ci
czę sto przy zna wa li też, że owy bo rze pro -
duk tów ro dzin nych de cy du je prze ko na -
nie, że pra cow ni cy są wfir mach ro dzin -
nych spra wie dli wie trak to wa ni.

War to jed nak zwró cić uwa gę, że
wiel kość grup zwra ca ją cych uwa gę na

po szcze gól ne ar gu men ty dość moc no
róż ni się w za leż no ści od miej sca za -
miesz ka nia res pon den tów. Od po wiedź:
„Mam po czu cie, że wta kiej fir mie pra -
cow ni cy są spra wie dli wie trak to wa ni”
za zna czy ło bli sko 17 proc. miesz kań -
ców ma łych miast. To wy raź nie wię -
cej niż w po zo sta łych lo ka li za cjach. 

Pol skie po cho dze nie pro duk tu
jest z ko lei naj waż niej sze dla miesz -
kań ców wsi. Wię cej niż co czwar ty
z nich (26,9 proc.) uwa ża, że war to
ku pić wy rób fir my ro dzin nej, bo po -
cho dzi on z Pol ski. Z ko lei wśród
miesz kań ców miast naj bar dziej świa -
do mi w kon tek ście gos po dar cze go
pa trio tyz mu są ci, któ rzy miesz ka ją
w kil ku set ty sięcz nych oś rod kach. 

– Da ne do ty czą ce mo ty wa cji do
za ku pu pro duk tów firm ro dzin nych
w od nie sie niu do mia ste czek mo gą
świad czyć o tym, że ich miesz kań cy
wy żej sta wia ją zna jo mość kon kret -
nych firm ro dzin nych z naj bliż sze go
oto cze nia ani że li pol skie po cho dze -
nie. To z ko lei jest nie zwy kle waż ne
dla miesz kań ców wsi i du żych miast.
W tej ma te rii są oni za ska ku ją co po -
dob ni – trud no jest im utoż sa miać się
z ja kąś kon kret ną fir mą. W wię kszo -
ści wsi nie ma kon kret nych li de rów
biz ne so wych, a w me tro po liach jest
ich zbyt wie le, by ja kaś mar ka mia ła
szan sę stać się sym bo lem kon kret -
ne go mia sta – wy jaś nia Kon rad Bu -
gie ra. �

Wsie i ma łe mia sta naj bar dziej ce nią pro duk ty
firm ro dzin nych 
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Na niektórych światowych
rynkach firmy rodzinne
wytwarzają nawet więcej
niż połowę produktu
krajowego brutto. 

Wśród rodzinnych firm są
również największe
globalne marki, jak np.
Samsung, Volkswagen czy
Auchan.

JA CEK MA DE JA

– Czę sto, ku pu jąc róż ne pro duk ty czy
ko rzy sta jąc z usług zna nych firm, nie
zda je my so bie spra wy, że są to przed -
się bior stwa ro dzin ne. Spoś ród sa mych
tyl ko eu ro pej skich ma rek moż na tu -
taj wy mie nić mar ki mo to ry za cyj ne,
ta kie jak Volkswa gen, Bay e risc he Mo -
to ren wer ke (BMW) czy Pe u ge ot. Zna -
ne wszyst kim sie ci han dlo we Al di czy
Au chan to tak że fir my ro dzin ne – wy -
li cza Ma rek Ja roc ki, par tner w dzia le
do radz twa po dat ko we go i szef zes po -
łu wspar cia firm ro dzin nych EY.

Co ro ku fir ma do rad cza EY wspól -
nie z Uni wersytetem St. Gal llen przy -
go to wu je ze sta wie nie 500 naj wię -
kszych przed się biorstw ro dzin nych
na świe cie. Z te go rocz ne go opra co -
wa nia, któ re uwzględ nia stan na ko -
niec 2015 r., wy ni ka, że aż 232 z nich
to fir my eu ro pej skie. Do pier wszej
trój ki naj wię kszych eu ro pej skich firm
ro dzin nych na le żą: Volkswa gen (po -
nad 592 tys. za trud nio nych, rocz ne
do cho dy – 268,6 mld dol.), Exor (do
spół ki na le ży m.in. Fiat Chrys ler, pra -
wie 306 tys. za trud nio nych
i 158,3 mld dol. rocz ne go do cho du)
i BMW (116 tys. za trud nio nych, rocz -
ny do chód – 106,7 mld dol.). – Fir my
ro dzin ne ge ne ru ją przy cho dy, któ re
sta no wią oko ło 15 proc. PKB Sta re go
Kon ty nen tu i za trud nia ją oko ło
8,8 mln pra cow ni ków. Prze cięt nie
każ da z tych firm ist nie je na ryn ku
od 90 lat. Nato miast naj star sza fir ma
ro dzin na na świe cie to Ta ke na ka Cor -

po ra tion z Ja po nii, któ ra zo sta ła za -
ło żo na w 1610 r. – mó wi Ja roc ki.

W przy pad ku Pol ski te da ne nie są
tak im po nu ją ce. Spe cja li sta z EY pod -
kre śla, że jest to sku tek burz li wej hi -
sto rii na sze go kra ju. – Mó wi się, że pol -
skie fir my ro dzin ne ge ne ru ją oko ło
10 proc. PKB. Trze ba jed nak pa mię -
tać, że ta licz ba wy ni ka z pew ne go za -
mie sza nia wy ni ka ją ce go z de fi ni cji
„firm ro dzin nych” – po nie waż ist nie -
je kil ka dzie siąt de fi ni cji te go po ję cia.
Pol ski ry nek firm ro dzin nych róż ni
się od in nych ryn ków na świe cie, gdzie
ten od se tek czę sto znacz nie prze kra -
cza 50 proc. Wpływ na to ma nie wąt -
pli wie na sza hi sto ria. W Pol sce śred -
nia dłu gość sta żu nie jest tak im po nu -
ją ca ze wzglę du na per tur ba cje hi sto -

rycz ne. Spa dek zna cze nia firm ro -
dzin nych w pol skiej gos po dar ce jest
spo wo do wa ny przer wa niem ich ciąg -
ło ści – naj pierw przez woj nę, po tem
przez la ta ko mu niz mu, w wy ni ku cze -
go wię kszość pol skich firm ro dzin -
nych dzia ła naj wy żej kil ka dzie siąt lat.
Jed nak bar dzo cie szy to, że udział te -
go ro dza ju biz ne su w gos po dar ce sta -
le roś nie – do da je Ja roc ki.

W osta t nim ćwier ćwie czu fir my
ro dzin ne zy sku ją na zna cze niu, czę -
sto prze cho dząc dro gę od drob ne go
biz ne su do spraw nie za rzą dza ne go
przed się bior stwa, któ re za czy na pod -
bi jać za gra nicz ne ryn ki. Wśród zna -
nych ro dzin nych pol skich ma rek są
m.in. Mo ka te, Fa kro, Bio farm czy Bla -
chy Pru szyń ski.

Ta ka dro ga to nic nie zwy kłe go.
Kon rad Bu gie ra, rzecz nik Fun da cji
„Fir my Ro dzin ne”, przy po mi na, że
wie le świa to wych ma rek to fir my ro -
dzin ne. – Są pro duk ty i mar ki, z któ -
ry mi sty ka my się prak tycz nie co dzien -
nie, choć nie za wsze pa mię ta my lub
zda je my so bie spra wę, że są one zwią -
za ne z fir ma mi ro dzin ny mi. Być mo -
że dla te go, że w dal szym cią gu bar -
dzo czę sto ko ja rzy my je z ma ły mi lub
śred ni mi fir ma mi o lo kal nym lub kra -
jo wym za się gu. Tym cza sem trze ba
pa mię tać, że fir my ro dzin ne to rów -
nież świa to we po tę gi za li cza ją ce się
do naj wię kszych gra czy w swo ich
bran żach – pod kre śla Bu gie ra.

Ta kim przy kła dem jest ko re ań ski
Sam sung, któ ry od po cząt ku jest za -
rzą dza ny przez ro dzi nę Lee. Hi sto ria
fir my się ga 1938r., kie dy to Lee By ung-
Chull otwo rzył w Da e gu ma łą fir mę
han dlu ją cą ma ka ro nem i wa rzy wa mi.
Zcza sem Sam sung za czął roz wi jać co -
raz to no we ob sza ry dzia łal ność, wśród
któ rych wla tach 60. XXw. po ja wi ła się
naj bar dziej dziś zna na elek tro ni ka.
Obec nie w Sam sun gu pra cu je dru gie
i trze cie po ko le nie ro dzi ny – syn za ło -
ży cie la oraz tro je wnu cząt.

Rów nie zna ny jest Au chan, któ ry
jest mar ką na le żą cą do fran cu skiej
ro dzin ny Mul liez. Jak za zna cza Bu -
gie ra, w przy pad ku ro dzi ny, któ ra li -
czy obec nie 800 człon ków, trze ba ra -
czej mó wić o kon ste la cji ma rek. – Mul -
liez to ro dzi na wy wo dzą ca się od pa -
ry prze my słow ców tek styl nych – ro -
dzi ców Ge rar da Mul liez, za ło ży cie -
la Au chan. Miał on dzie się cio ro ro -
dzeń stwa, mię dzy któ re roz dzie lo no
spo ry jak na ów czes ne cza sy ma ją -
tek ro dzi ców. Usta lo no przy tym za -
sa dę, że ro dzi na chro ni swój ma ją tek
ja ko ogół i sta ra się go nie wy pro wa -
dzać na ze wnątrz. Po cząt ko we usta -
le nia prze ro dzi ły się w kon sty tu cję,
któ ra w szcze gó ło wy spo sób opi su -
je fun kcjo no wa nie ro dzi ny w ob sza -
rze biz ne so wym – mó wi Bu gie ra.
W ten spo sób po wsta ły ko lej ne mar -
ki ro dzi ny Mul liez, któ re oprócz Au -
chan obej mu ją m.in. De cath lon, No -
ra u to, Pim kie, Le roy Mer lin i OBI. �

Rodzinne filary światowej gospodarki. Ich dochody

idą w miliardy dolarów

Fa bry ka Volkswa ge na, któ ry jest naj wię kszą ro dzin ną fir mą w Eu ro pie, pro du ku je sa mo cho dy tak że w Po zna niu
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592
tysiące osób

zatrudnia Volkswagen. 
To największa firma
rodzinna w Europie, a jej
roczne dochody wynoszą
268 mld dol. Dwa kolejne
miejsca pod względem
dochodów zajmują Exor
i BMW
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FIRMY RODZINNE

RP 1

– Po 1989 r. eksplozja
przedsiębiorczości dała
Polsce impuls rozwojowy.
Bez firm rodzinnych to by
się pewnie nie udało
– podkreśla Małgorzata
Mączyńska, główny
specjalista w Polskiej
Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.

ROZ MO WA Z
MAŁ GO RZA TĄ MĄ CZYŃ SKĄ 
głów nym spe cja li stą w Pol skiej Agen cji
Roz wo ju Przed się bior czo ści

TO MASZ CZO IK: Ja ki jest udział firm
ro dzin nych w pol skim PKB?
Mał go rza ta Mą czyń ska:We dług
ba dań prze pro wa dzo nych przez Pol -
ską Agen cję Roz wo ju Przed się bior -
czo ści w 2010 r. jest to 10 proc. Spot ka -
łam się też z in ny mi ba da nia mi, któ re
wska zy wa ły na 18 proc. Trze ba pod -
kre ślić jed nak, że nie obej mo wa ły one
firm du żych. Ra zem zni mi wkład firm
ro dzin nych w PKB był by jesz cze wię -
kszy. 

Fir my ro dzin ne to głów nie ma łe i śre-
d nie przed się bior stwa. Ja ką część
sek to ra MSP w Pol sce sta no wią?

– Wba da niach PARP z2010r. wy szło
nam, że 36 proc. sek to ra MSP to fir my
ro dzin ne. Przy ję liś my wów czas za ło że -
nie, że fir ma ro dzin na to ta kie przed się -
bior stwo, gdzie przy naj mniej dwie oso -
by z ro dzi ny pra cu ją ra zem: jed na oso -
ba ma istot ny wpływ na za rzą dza nie,
awłas ność jest wrę kach ro dzi ny. Wy łą -
czy liś my zte go ba da nia jed no o so bo we
dzia łal no ści gos po dar cze, któ re nie za -
trud nia ją pra cow ni ków. Zte go ty pu fir -
ma mi jest naj wię kszy kło pot. Czę sto są
one w prak ty ce fir ma mi ro dzin ny mi,
choć wdo ku men tach wid nie je tyl ko jed -
na oso ba. Nie za trud nia ona mał żon ka,
bo nie op ła ca się te go ro bić, ale de fac to
bar dzo po ma ga on w pro wa dze niu fir -
my. Gdy by te jed no o so bo we dzia łal no -
ści gos po dar cze tak że za li czyć do firm
ro dzin nych, mie li byś my wów czas
wskaź nik 78 proc. Tak na mo je wy czu -
cie ta re al na licz ba firm ro dzin nych
w MSP jest gdzieś po mię dzy 50
a60proc. Co waż ne, fir my ro dzin ne za -
trud nia ją oko ło 21proc. wszyst kich osób
za trud nio nych wtym sek to rze.
Jak wy glą da sy tu a cja firm ro dzin -
nych wśród du żych przed się -
biorstw?

– Wbrew po zo rom nie na le żą one
do rzad ko ści wtej gru pie. WPol sce ma -
my dość spo ro ta kich firm, np. Kon -
spol, Fa kro, Enel-Med czy Ire na Eris.
To bar dzo czę sto fir my, któ re roz po -
czy na ły w ga ra żu na po cząt ku lat 90.
i roz wi nę ły się do po zio mu spo rych
przed się biorstw. Fir my ro dzin ne ab -

so lut nie nie są na mar gi ne sie wśród du -
żych firm, choć nie któ rzy uwa ża ją, że
tra cą one wów czas atry bu ty ro dzin no -
ści. W pew nym sen sie jest to praw da.
Wia do mo, że wów czas nie moż na za -
rzą dzać już przed się bior stwem tak jak
ma łą fir mą ro dzin ną. Wta kiej sy tu a cji
biz nes mu si być już ustruk tu ry zo wa -
ny, trze ba wpro wa dzić od po wied nie
pro ce du ry. Pew na kul tu ra cha rak te ry -
stycz na dla firm ro dzin nych jest jed -
nak wi docz na tak że w wie lu du żych
przed się bior stwach. To za pew ne nie
przy pa dek, że fir ma So la ris jest wwo -
je wódz twie wiel ko pol skim uzna wa na
za naj lep sze go zpra co daw ców, naj bar -
dziej dba ją ce go oswo ich pra cow ni ków. 
Czy od no sząc się do sta ty styk do ty -
czą cych firm ro dzin nych, moż na
stwier dzić, że są one mo to rem na pę -
do wym pol skiej gos po dar ki?

– Zde cy do wa nie tak. Po 1989 r. eks -
plo zja przed się bior czo ści da ła Pol sce
im puls roz wo jo wy. Bez firm ro dzin -
nych to by się pew nie nie uda ło. Chcia -
ła bym też zwró cić uwa gę na to, że fir -
my ro dzin ne są miej sca mi, w któ rych
wy cho wu ją się przed się bior cze dzie -
ci. Na wet je że li nie prze jmu ją one biz -
ne su po ro dzi cach, to czę sto za kła da -
ją włas ne fir my. De cy du jąc się na pra -
cę u ko goś, ak tyw nie pod cho dzą do
kształ to wa nia włas nej przy szło ści za -
wo do wej, są do bry mi pra cow ni ka mi.
To ogrom na war tość do da na firm ro -
dzin nych. Ko lej ne po ko le nia ma ją
wdru ko wa ne w świa do mość, że trze -
ba za wal czyć o swo je. Ich fir my cza -
sem się roz pa da ją, ale oni wie dzą, jak
od na leźć się w trud nych sy tu a cjach.

W ja kich bran żach w Pol sce fir my
ro dzin ne są naj licz niej re pre zen to -
wa ne?

– To prze de wszyst kim han del, pro -
wa dze nie re sta u ra cji i ho te li, drob ne
wy twór stwo prze my sło we, trans port.
Aż po ło wa firm z tych branż to fir my
ro dzin ne.
A bran że, w któ rych trud no spot kać
fir mę ro dzin ną?

– Są to głów nie sek to ry opa no wa ne
przez in sty tu cje pu blicz ne: edu ka cja,
gór nic two. Ma ło jest tak że firm ro dzin -
nych w bu dow nic twie – za led wie
18 proc.
W dzi siej szych re a liach eko no micz -
nych przed się bior cy zmie nia ją bran-
 że swo jej dzia łal no ści. Czy fir my ro-
 dzin ne rów nież mie rzą się z ta ki mi
wy zwa nia mi?

– Zda rza ją się ta kie przy pad ki. Fir -
my, że by prze trwać, mu szą do sto so -
wy wać się do te go, co się dzie je na ryn -
ku. Na wet je że li nie ma ko niecz no ści
zmia ny bran ży, ca ły czas po win ny ob -
ser wo wać kon ku ren cję i wpro wa dzać
no we roz wią za nia i pro duk ty. Zda rza -
ją się przy pad ki, że przed się bior stwa
ro dzin ne roz po czy na ją in ną dzia łal -
ność, aby nie stać tyl ko na jed nym fi -
la rze. Ta kim przy kła dem jest fir ma
Och nik, któ ra roz po czy na ła ja ko fir -
ma pro du ku ją ca wy ro by ze skór iubra -
nia, nato miast wtej chwi li za ło ży li dru -
gą od no gę i zaj mu ją się też nie ru cho -
mo ścia mi. Nato miast Her be wo z Kra -
ko wa, któ re po wsta ło w 1920 r., za czę -
ło od pro duk cji bi bu łek do pa pie ro sów,
a po tem cał ko wi cie zmie ni ło bran żę
i zaj mu je się te raz nie ru cho mo ścia mi.

Przed się bior stwa ro dzin ne jed nak nie -
zbyt chęt nie cał ko wi cie od cho dzą od
bran ży, w któ rej za czę ły. Fir ma czę sto
wy ra sta zpa sji iza in te re so wań wła ści -
cie la, a tych tak ła two się nie po rzu ca.
Pol scy przed się bior cy czę sto na rze -
ka ją na nie któ re re gu la cje praw ne do-
 ty czą ce ich dzia łal no ści. Co naj bar dziej
prze szka dza fir mom ro dzin nym?

– Głów nym prob le mem na tu ry praw -
nej w kon tek ście firm ro dzin nych jest
to, że 89proc. znich dzia ła ja ko jed no o -
so bo wa dzia łal ność gos po dar cza. To są
przed się bior stwa za rów no bar dzo ma -
łe, jak ita kie, któ re za trud nia ją na wet kil -
ku set pra cow ni ków. Wwy pad ku śmier -
ci wła ści cie la ta kie fir my wła ści wie zdnia
na dzień prze sta ją fun kcjo no wać. Trwa -
ją obec nie pró by wpro wa dze nia usta -
wy re gu lu ją cej ta kie sy tu a cje – za kła da
ona moż li wość po wo ła nia peł no moc ni -
ka, któ ry w okre sie po śmier ci wła ści -
cie la móg łby pro wa dzić fir mę i za pew -
nić jej ciąg łość. Dru gą kwe stią, któ ra bar -
dzo iry tu je przed sta wi cie li firm ro dzin -
nych, jest to, że naj bliż si człon ko wie ro -
dzi ny za trud nie ni wfir mie nie są dla niej
kosz tem. Ten stan praw ny jest nie co ab -
sur dal ny: żo na nie jest dla fir my kosz -
tem, ale kon ku bi na już tak. Przed sta wi -
cie le firm ro dzin nych uwa ża ją to za
krzyw dzą ce inie spra wie dli we.
Du żo jest w Pol sce firm ro dzin nych,
któ rych po cząt ki się ga ją okre su II RP?

– Nie ste ty nie. Wie le z nich nie da -
ło ra dy prze trwać okre su PRL. Wła -
dze po gar dza ły wów czas fir ma mi ro -
dzin ny mi – to wa rzy szy ło im prze ko -
na nie, że to prze cież pry wa cia rze, ba -
dy la rze. Le piej się by ło nie wy chy lać,

Fir my ro dzin ne od lat na pę dza ją pol ską gos po dar kę 
M

AT
ER

IA
ŁY

 P
RA

SO
W

E 

33494485

R E K L A M A



wyborcza.pl Gazeta Wyborcza  Wtorek 30 sierpnia 2016 9

FIRMY RODZINNE
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nie przy zna wać się do te go. Nie któ re
z tych firm się jed nak od ra dza ją. Fan -
ta stycz nym przy kła dem jest dom to -
wa ro wy bra ci Jabł kow skich wWar sza -
wie – wła dza lu do wa go znisz czy ła
i przez 50 lat nie fun kcjo no wał. Te raz
ro dzi na od zy ska ła swo je nie ru cho mo -
ści i od bu do wu je fir mę. Dłu gie tra dy -
cje ma ją też m.in. Bli kle i ro dzi na Kiel -
ma nów, któ ra od 1883 r. ro bi słyn ne na
ca ły świat bu ty. Naj star szym przed się -
bior stwem ro dzin nym w Pol sce jest
praw do po dob nie fir ma lud wi sar ska
Fel czyń scy. To praw dzi we pe reł ki. 
Pol skie fir my ro dzin ne od no szą suk-
 ce sy za gra ni cą?

– Oczy wi ście. Do sko na łym przy -
kła dem jest wspom nia na prze ze mnie
wcześ niej fir ma So la ris. Ale jest też fir -

ma No vel le, któ ra pro du ku je meb le
– za czę ła na po cząt ku lat 90. od ma łe -
go biz ne su, a te raz eks por tu je bar dzo
wy ra fi no wa ne i ele gan ckie pro duk ty
na ryn ki ca łe go świa ta. War to też
wspom nieć o fir mie Ja wo, któ ra
w 1989 r. za czę ła od ro bie nia pie ro gów
na po trze by ryn ku lo kal ne go, tak na -
praw dę są sia dów. W tej chwi li pod pi -
su ją kon trakt z ja poń skim par tne rem,
aswo je pie ro gi bę dą do star czać na ryn -
ki ca łej Eu ro py. Pol skie fir my ro dzin -
ne są też po ten ta tem, je śli cho dzi o po -
wo zy kon ne. Są one do star cza ne np.
na dwór kró lo wej an giel skiej. Przy kła -
dów suk ce sów pol skich firm na świe -
cie jest mnó stwo, czę sto są to nie zwy -
kłe hi sto rie.�

ROZ MA WIAŁ TO MASZ CZO IK

Niektóre firmy się odradzają, np. dom towarowy braci Jabłkowskich w Warszawie. Władza ludowa go
zniszczyła i przez 50 lat nie funkcjonował. Teraz rodzina odzyskała swoje nieruchomości i odbudowuje firmę
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Najbliżsi członkowie
rodziny zatrudnieni
w firmach nie są dla niej
kosztem. 

Ten stan prawny jest
nieco absurdalny: żona
nie jest dla firmy
kosztem, ale konkubina
już tak. To krzywdzące
i niesprawiedliwe

Za kła da niu fir my ro dzin nej to wa -
rzy szą nie jed no krot nie wąt pli wo ści
do ty czą ce wy bo ru naj bar dziej od-
 po wied niej for my praw nej ta kie go
przed sięw zię cia. Co wziąć pod
uwa gę przy po dej mo wa niu ta kiej
de cy zji? – ra dzi Jo an na Sto la rek, li-
 der Prak ty ki Suk ce sji w Biz ne sie
i Przed się bior czo ści Ro dzin nej
w Kan ce la rii Ożóg Tom czy kow ski.

W prak ty ce nie ist nie je jed noz -
nacz ne roz wią za nie te go prob le mu.
Pol skie pra wo umoż li wia pro wa dze -
nie biz ne su wdo wol nej for mie praw -
nej prze wi dzia nej przez kra jo we prze -
pi sy. Nie ina czej jest zfir ma mi ro dzin -
ny mi, co spra wia, że biz nes me ni ma -
ją moż li wość wy bo ru spoś ród peł ne -
go ka ta lo gu form, obej mu ją ce go in -
dy wi du al ną dzia łal ność gos po dar -
czą, spół kę cy wil ną, in ną spół kę oso -
bo wą (w tym spół kę jaw ną czy ko -
man dy to wą), a tak że spół kę ka pi ta -
ło wą (tj. spół kę z ogra ni czo ną od po -
wie dzial no ścią czy spół kę ak cyj ną). 

Cza sem naj ko rzyst niej szą de cy -
zją jest opar cie się na stan dar do wej
in dy wi du al nej dzia łal no ści gos po -
dar czej, pod czas gdy w in nym przy -
pad ku owie le lep szym wy bo rem jest
za wią za nie struk tu ry opar tej na po -
wią za nych ze so bą spół kach oso bo -
wych ika pi ta ło wych. Nie kie dy przed -
się bior cy, chcąc zni we lo wać ry zy ko
wią żą ce się zod po wie dzial no ścią ma -
jąt ko wą za spra wy fir my ro dzin nej,
de cy du ją się napo wo ła nie spół ki ka -
pi ta ło wej. In nym ra zem waż niej szą
kwe stią dla przed się bior cy jest uni k -
nię cie nie po trzeb nych utrud nień or -
ga ni za cyj nych czy po ten cjal nych wy -
so kich ob cią żeń po dat ko wych zwią -
za nych zopo dat ko wa niem za rów no
PIT, jak i CIT, i wte dy naj od po wied -

niej sze jest po zo sta nie przy pro wa dze -
niu in dy wi du al nej dzia łal no ści gos po -
dar czej lub wy bór spół ki oso bo wej ja ko
do myśl nej for my pro wa dze nia biz ne su.

Każ de ro dzin ne przed się bior stwo
wy róż nia się od mien ny mi ce cha mi, któ -
rych ana li za po ma ga w do ko na niu traf -
ne go wy bo ru. Bar dzo waż ne jest prze -
pro wa dze nie do głęb nej we ry fi ka cji, któ -
ra obej mie za rów no in dy wi du al ne pre -
fe ren cje i pre dys po zy cje wła ści cie li, jak
i cha rak te ry sty kę oto cze nia, w któ rym
fir ma dzia ła. Do peł nie nie wszel kich sta -
rań wtym as pek cie poz wo li uni k nąć nie -
po trzeb nych strat czy nie po ko jów, któ -
re to wa rzy szy ły by pro wa dze niu fir my
ro dzin nej za ło żo nej wnie od po wied niej
for mie praw nej. Poz wa la to tak że uni k -
nąć ko niecz no ści pro wa dze nia skom pli -
ko wa nych prze kształ ceń praw nych
wprzy szło ści. Wkoń cu ro dzin ne przed -
się bior stwa ma ją prze trwać po ko le nia.
Jakie wady i zalety mają poszczególne
formy prawne?

Przed sta wie nie za let i wad róż nych
form praw nych firm ro dzin nych wskon -
den so wa nej for mie jest bar dzo trud nym
za da niem. Róż no rod ność form praw -
nych, w któ rych fir my mo gą fun kcjo no -
wać jest nie zwy kle sze ro ka. Nie ogra ni -
cza my się tu taj tyl ko do form prze wi dzia -
nych przez usta wo daw cę. Na le ży mieć
bo wiem na uwa dze fun kcjo no wa nie
wprak ty ce rów nież struk tur skła da ją cych
się z kil ku  (i wię cej) pod mio tów. 

JAKIE FORMĘ PRAWNĄ POWINNA MIEĆ TWOJA FIRMA

Dokończenie na s. 11 ���
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Auto Frelik
rodzinna firma 
z wieloletnią tradycją

W czerwcu tego roku firma Auto Frelik

obchodziła swoją 50 rocznicę istnienia.

Początki biznesu pod szyldem Auto

Frelik sięgają 1966 roku. To wtedy

nieżyjący już Tadeusz Frelik zaczynał

swoje działania w niewielkim

warsztacie blacharskim. 

Gala z okazji jubileuszu 50-lecia firmy 
w CKK Jordanki w Toruniu.

Bydgoszcz ul. Nowotoruńska 27            
Toruń  ul. Szosa Chełmińska 214
Tel. +48 52 320 83 00 
Tel. +48 56 654 54 52

Założyciel firmy Tadeusz Frelik

Salon Auto Frelik

Od 2000 roku firma zajmuje się sprzedażą

samochodów marki Mercedes Benz i Jeep. 

W 2003 roku firmę przejęła córka 

Anna Frelik. Jej upór, zaangażowanie oraz

determinacja pozwoliła na zbudowanie 120

osobowego zespołu z którym wciąż rozwija

przedsiębiorstwo tworząc nowe oddziały.

Dziś firma Auto Frelik Anna Frelik to ciągły

rozwój i plany na przyszłość.

Zaangażowanie i szczególna dbałość 

o Klientów przyczyniają się do ciągłych

wzrostów sprzedaży. Potwierdzeniem

ugruntowanej pozycji na rynku było otrzymanie

w 2015 roku nagrody Dealera Roku

Samochodów Dostawczych Mercedes Benz.

33491625

R E K L A M A



Wtorek 30 sierpnia 2016 Gazeta Wyborcza  wyborcza.pl10

FIRMY RODZINNE

Każdy właściciel firmy
prędzej czy później stanie
przed koniecznością
oddania władzy
i własności. 

Co zrobić, żeby taka
sukcesja zakończyła się dla
firmy sukcesem – radzi
Dariusz Bednarski, partner
zarządzający w Grant
Thornton.
Pierw szym kro kiem w pla no wa niu
przy szło ści fir my jest zbu do wa nie
przez przed się bior cę (ne sto ra) wi zji
włas nej przy szło ści. Jak dłu go jesz cze
chcę ak tyw nie pro wa dzić fir mę? Co
bę dę ro bił po za koń cze niu bądź ogra -
ni cze niu ak tyw no ści za wo do wej? Czy
mam środ ki, aby zre a li zo wać swo je za -
mie rze nia? To klu czo we py ta nia, któ -
re po wi nien po sta wić so bie każ dy
przed się bior ca. Od po wie dzi na te ipo -
dob ne py ta nia wy zna cza ją per spek -
ty wę cza so wą iwa run ki brze go we wyj -
ścia przed się bior cy z ak tyw ne go
uczest nic twa w pro wa dze niu dzia łal -
no ści.

Ko lej nym eta pem po win no być pla -
no wa nie przy szło ści naj bliż szych,
w szcze gól no ści po ten cjal nych suk ce -
so rów – dzie ci przed się bior cy. Czy chcą
pro wa dzić i roz wi jać biz nes zbu do wa -
ny przez ro dzi ców? Czy po tra fią to ro -
bić? Czy biz nes jest w sta nie za pew nić
im ży cie na ocze ki wa nym po zio mie?
Aje że li po ten cjal nych suk ce so rów jest
wię cej, któ rzy z nich po win ni peł nić

ro le za rząd cze, któ rzy tyl ko wła ści ciel -
skie, aktó rzy po zo stać po za biz ne sem?
Jak upo sa żyć dzie ci, któ re nie ma ją zo -
stać suk ce so ra mi biz ne su?

Co w przy pad ku je że li od po wiedź
na któ reś z po wyż szych py tań oka że
się ne ga tyw na? Mo że fir ma po win na
być za rzą dza na przez pro fe sjo nal nych
me ne dże rów spo za ro dzi ny? Mo że lep -
szym od suk ce sji roz wią za niem jest
sprze daż fir my i upo sa że nie dzie ci
w środ ki fi nan so we (o ile po wsta nie
nad wyż ka po nad po trze by eme ry tal -
ne przed się bior cy), któ re wy ko rzy sta -
ją zgod nie z włas ny mi ocze ki wa nia mi
i pla na mi?

Za pla nuj pro ces suk ce sji
Suk ce sja nie jest zda rze niem jed no ra -
zo wym. Suk ce sja to pro ces wcho dze -
nia dzie ci w biz nes, pro ces na u ki pro -
wa dze nia biz ne su, prze jmo wa nia wy -
bra nych dla nich ról przed się bior cy aż
do peł ne go prze ję cia wła dzy i włas no -
ści. Pro ces suk ce sji mo że trwać wie le
lat. Stwo rze nie pla nu suk ce sji i je go sy -
ste ma tycz ne wdra ża nie zde cy do wa -
nie zwię ksza ją szan sę jej po wo dze nia.

Co po wi nien za wie rać plan suk ce -
sji?

1. Wy bór struk tu ry praw nej pro wa -
dze nia biz ne su op ty mal nej dla pro ce -
su suk ce sji i w przy szło ści dla pro wa -
dze nia biz ne su przez suk ce so rów.

2.Okre śle nie har mo no gra mu ispo -
so bu osią gnię cia do ce lo wej, op ty mal -
nej struk tu ry.

3. Okre śle nie i za pla no wa nie nie -
zbęd nych zmian we wnątrz fir my, poz -
wa la ją cych na prze pro wa dze nie pro -
ce su suk ce syj ne go. 

Czę stym prob le mem firm ro dzin -
nych jest kon cen tra cja wszyst kich
istot nych fun kcji za rząd czych w rę -
kach jed nej oso by – wła ści cie la fir my,
któ ry od po wie dzial ny jest za rów no
za re pre zen to wa nie fir my na ze -
wnątrz (po zy ski wa nie klien tów
i utrzy my wa nie z ni mi re la cji), pro -
duk ty (two rze nie i wdra ża nie no wych
pro duk tów), jak też za rzą dza nie fi -
nan sa mi fir my, za trud nia nie pra cow -
ni ków i wie le in nych kwe stii. Brak
spi sa nych za sad dzia ła nia, re gu la mi -
nów, pro ce dur, de le go wa nia upraw -
nień de cy zyj nych po wo du je, że osta -
teczne de cy zje, na wet w drob nych
spra wach, po dej mu je wła ści ciel. Uza -
leż nie nie fir my od jej wła ści cie la moż -
na zmie rzyć dłu go ścią ko lej ki in te re -
san tów ocze ku ją cych przed ga bi ne -
tem wła ści cie la. Pro ces suk ce sji mu -
si być w za sa dzie w każ dym przy pad -
ku po prze dzo ny tzw. pro fe sjo na li za -
cją za rzą dza nia, któ rej ce lem jest unie -
za leż nie nie fir my od jej za ło ży cie la. 

4. Okre śle nie klu czo wych eta -
pów suk ce sji, w tym mo men tu prze -
jmo wa nia okre ślo nych od po wie -
dzial no ści i praw po stro nie suk ce -
so rów. 

Prze jmo wa nie praw iod po wie dzial -
no ści wią że się czę sto w prak ty ce z za -
ist nie niem zgó ry zde fi nio wa nych oko -
licz no ści – czy to speł nie niem przez
suk ce so rów uzgod nio nych wa run ków
oso bi stych (zdo by cie wy kształ ce nia,
do świad cze nia itp.), czy też osią gnię -
ciem przez fir mę, przy współ u dzia le
suk ce so rów, ocze ki wa nych ce lów fi -
nan so wych. Czę sto uzy ska nie przez
suk ce so rów do dat ko wych upraw nień
wią że się z do ko na niem przez fir mę
wy płat na rzecz ro dzi ców (ne sto rów)
wce lu bu do wa nia ich „fun du szu eme -
ry tal ne go”.

5.In ne ele men ty uzgod nio ne przez
przed się bior cę i je go suk ce so rów.

Plan suk ce sji po wi nien być uzgod -
nio ny po mię dzy wła ści cie lem fir my
i suk ce so ra mi i spo rzą dzo ny na piś -
mie. Plan suk ce sji po wi nien za wie rać
rów nież roz wią za nia na oko licz ność
zda rzeń na głych i nie prze wi dy wal -
nych, ta kich jak śmierć ne sto ra czy też
je go trwa ła nie zdol ność do pro wa dze -
nia biz ne su.

Do brą prak ty ką jest za war cie umo -
wy suk ce syj nej po mię dzy suk ce so ra -
mi i ne sto ra mi, któ rej klu czo wym ele -
men tem po wi nien być oczy wi ście plan
suk ce sji. W umo wie suk ce syj nej jest
jed nak rów nież miej sce na za war cie
in nych uzgod nień, ta kich jak okre śle -
nie war to ści, ja ki mi kie ru je się ro dzi -
na, spo sób ko mu ni ka cji, spo sób roz -
wią zy wa nia ewen tu al nych spo rów czy

też spo sób uzgad nia nia zmian w sa -
mym pla nie suk ce sji. 

Wybierz optymalną formę prawną
Wy bór for my praw nej pro wa dze nia
biz ne su wokre sie pro ce su suk ce sji ipo
jej za koń cze niu po wi nien uwzględ niać
trzy pod sta wo we kwe stie. Po pier wsze,
bez pie czeń stwo. Bez pie czeń stwo ro -
zu mia ne ja ko ochro na ma jąt ku pry -
wat ne go ne sto ra isuk ce so rów wprzy -
pad ku nie po wo dze nia biz ne su oraz
trwa łość fun kcjo no wa nia fir my wprzy -
pad ku na głej śmier ci ne sto ra lub na głej
nie zdol no ści do pro wa dze nia fir my. Po
dru gie, do pa so wa nie for my praw nej
do za pla no wa ne go pro ce su suk ce sji.
Po trze cie, do pa so wa nie for my praw -
nej do bie żą cych po trzeb ro dzi ny. 

In ne for my praw ne bę dą op ty mal -
ne w przy pad ku, je że li ro dzi na czer -
pie środ ki fi nan so we na co dzien ne
utrzy ma nie z pro wa dzo nej dzia łal no -
ści, in ne wprzy pad ku bra ku ta kich po -
trzeb, a jesz cze in ne w przy pad ku po -
szu ki wa nia in we sto rów czy pla nów
wej ścia na gieł dę. 

Naj mniej od po wied nią – z pun ktu
wi dze nia pro ce sów suk ce syj nych – for -
mą praw ną pro wa dze nia dzia łal no ści,
w tym szcze gól nie w przy pad ku pro -
ce sów suk ce syj nych wy wo ła nych na -
głą śmier cią wła ści cie la, jest dzia łal -
ność pro wa dzo na wopar ciu owpis do
ewi den cji dzia łal no ści gos po dar czej.
Moż na wręcz stwier dzić, że czę sto
śmierć wła ści cie la ozna cza śmierć je -
go fir my. Zmo men tem śmier ci wła ści -
cie la wy ga sa je go NIP, umo wy z kon -
tra hen ta mi, umo wy z pra cow ni ka mi,
udzie lo ne peł no moc nic twa (w tym do
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Jak za pew nić trwa łość fir my, kie dy wła ści ciel od  

80-174 Gdańsk-Szadółki 
C.H. Rental Park 
ul. Przywidzka 7-9 
tel./fax: 58 682 59 68 
e-mail: gdansk@novelle.pl

40-315 Katowice 
Galeria Nowy Roździeń
Al. Roździeńskiego 199 
tel./fax: 32 253 94 18 
e-mail: katowice@novelle.pl

55-040 Kobierzyce-Wrocław 
Aleja Bielany
ul. Czekoladowa 20 
tel./fax: 71 311 04 71 
e-mail: wroclaw@novelle.pl

46-380 Dobrodzień 
Pasaż Wnętrz
ul. Lubliniecka 36 
tel./fax: 34 351 09 40 
e-mail: dobrodzien@novelle.pl

46-380 Dobrodzień 
Outlet
ul. Lubliniecka 36 
tel./fax: 34 351 09 40 
e-mail: outlet@novelle.pl

03-286 Warszawa-Targówek 
DomoteKa
ul. Malborska 41 
tel./fax: 22 330 55 75 
e-mail: warszawa@novelle.p

www.novelle.pl
www.butik.novelle.pl

Firma należy do Fundacji Firmy Rodzinne

33495978
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 cho dzi
ra chun ków ban ko wych). Suk ce so rzy
uzy ska ją pra wa do fir my do pie ro po
prze ję ciu spad ku, co mo że trwać na -
wet wie le mie się cy. W tym okre sie fir -
ma nie mo że sprze da wać pro duk tów,
wy wią zy wać się ze zo bo wią zań wo bec
kon tra hen tów i bud że tu, pła cić wy na -
gro dzeń. Trud no so bie wy o bra zić prze -
trwa nie fir my w ta kich wa run kach.

Znacz nie lep szym, a mo że i op ty -
mal nym roz wią za niem jest for ma spół -
ki ko man dy to wej z kom ple men ta riu -
szem w po sta ci spół ki z ogra ni czo ną
od po wie dzial no ścią (tak zwa na sp.
z o.o. sp.k.). Od po wied nio skon stru o -
wa ne umo wy spó łek, w tym usta no -
wie nie władz i za pi sów na wy pa dek
śmier ci wspól ni ka, za pew nią nie tyl ko
moż li wość nie przer wa ne go fun kcjo -
no wa nia fir my na wy pa dek śmier ci,
ale też bez pie czeń stwo ma jąt ku pry -
wat ne go ro dzi ny na wy pa dek jej nie -
wyp ła cal no ści oraz moż li wość wy pła -
ty zy sków po ich jed no krot nym opo -
dat ko wa niu po dat kiem li nio wym
w wy so ko ści 19 proc.

W przy pad ku pla nów zwią za nych
zpo zy ska niem in we sto ra ibra kiem ko -
niecz no ści bie żą ce go trans fe ru zy sków
z fir my spraw dzi się za pew ne for ma
spół ki z ogra ni czo ną od po wie dzial no -
ścią, a w przy pad ku pla nów po zy ska -
nia ka pi ta łu po przez gieł dę ko niecz na
bę dzie for ma spół ki ak cyj nej.

Nie za leż nie od for my praw nej ko -
niecz ne jest wpro wa dze nie do umów
spó łek wła ści wych re gu la cji, spój nych
zpla nem suk ce sji oraz za pew nia ją cych
ciąg łość wła dzy wprzy pad ku zda rzeń
na głych.

Ko niecz ny te sta ment
Od po wied nia dla pro ce su suk ce sji for -
ma praw na pro wa dze nia biz ne su to
wa ru nek ko niecz ny prze trwa nia fir -
my w przy pad ku zda rzeń na głych po -
wo du ją cych śmierć czy też utra tę zdol -
no ści pro wa dze nia fir my przez wła -
ści cie la. Jed nak że jest to wa ru nek nie -
wy star cza ją cy, aby pro ces suk ce sji
prze biegł spraw nie, a po dział ma jąt ku
nie wy wo ły wał emo cji ispo rów po mię -
dzy spad ko bier ca mi.

For mą za pew nie nia spraw ne go
prze nie sie nia włas no ści fir my, jak też
in nych skład ni ków ma jąt ku na suk ce -
so rów jest spo rzą dze nie przez ne sto -

rów te sta men tów. War to przy tym
zwró cić uwa gę na fakt, iż obec nie wpol -
skim sy ste mie fun kcjo nu je in sty tu cja
te sta men tu z tzw. za pi sem win dy ka -
cyj nym, któ ry po wszech nie wy ko rzy -
sty wa ny jest w pro ce sach suk ce syj -
nych. W te go ro dza ju te sta men cie,
wod róż nie niu od ty po we go te sta men -
tu, moż na kon kret nej oso bie za pi sać
kon kret ną rzecz lub pra wo – np. okre -
ślo ną ilość udzia łów w spół ce czy też
okre ślo ną nie ru cho mość, apro ces obej -
mo wa nia władz twa nad za pi sa ny mi
rze cza mi i pra wa mi ogra ni czyć do kil -
ku dni, co w przy pad ku dzia ła ją cych
przed się biorstw jest nie zwy kle waż -
ne. Wprzy pad ku ty po we go te sta men -
tu to sąd osta tecznie za twier dza po -
dział ma jąt ku spad ko we go po mię dzy
spad ko bier ców, któ ry to po dział mo -
że pro wa dzić do roz po rzą dzeń nie -
zgod nych z wo lą spad ko daw cy. Wa dą
te sta men tu zza pi sem win dy ka cyj nym
jest ko niecz ność je go spo rzą dze nia
i wpro wa dza nia ewen tu al nych zmian
zudzia łem no ta riu sza. Wa da ta jed nak
wy da je się nie wiel ka w kon tek ście
wska za nych za let.

Nie za pom nij o za chow kach
Pol skie pra wo spad ko we za wie ra uzna -
wa ną za kon tro wer syj ną za sa dę, iż każ -
dy, kto był by spad ko bier cą wprzy pad -
ku dzie dzi cze nia usta wo we go, ma pra -
wo do otrzy ma nia przy naj mniej czę -
ści sche dy po zmar łym, na wet je że li
zgod nie z wo lą zmar łe go je go ma ją tek
po wi nien przy paść je dy nie wy bra nym
oso bom, wy raź nie wska za nym te sta -
men tem. Oso by po mi nię te w te sta -
men cie mo gą się do ma gać od tych, któ -
re otrzy ma ły spa dek, tzw. za chow ku,
któ re go war tość wy no si po ło wę te go,
co otrzy ma ły by, gdy by uczest ni czy ły
w dzie dzi cze niu zgod nie z prze pi sa -
mi pra wa. 

Wprzy pad ku je że li ma ją tek przed -
się bior cy skła da się głów nie z je go fir -
my, a zgod nie z pla nem suk ce sji fir ma
ma przy paść je dy nie wy bra nym spoś -
ród spad ko bier ców, ko niecz ne jest
uwzględ nie nie ewen tu al nych rosz czeń
po zo sta łych. Jest to o ty le waż ne, że
suk ce so rzy naj pew niej nie bę dą po sia -
da li wol nych środ ków fi nan so wych,
aby spła cić za chow ki, apo zy ska nie tych
środ ków mo że się wią zać zko niecz no -

ścią zby cia czę ści ich praw włas no -
ści do ty czą cych fir my, co sta ło by
w sprzecz no ści z ideą suk ce sji. 

Na eta pie pla no wa nia suk ce sji
ko niecz ne jest za tem uwzględ nie -
nie tych ewen tu al nych rosz czeń,
np. po przez za pi sa nie wte sta men -
cie upraw nio nym oso bom in nych
skład ni ków ma jąt ku, któ rych war -
tość od po wia dać bę dzie co naj -
mniej kwo tom za chow ku. Sto so -
wa nym w prak ty ce roz wią za niem
jest rów nież za pi sa nie czę ści praw
włas no ści do fir my przy jed no czes -
nym ogra ni cze niu wdo ku men tach
kor po ra cyj nych fir my pra wa do
sta nia się wspól ni kiem i za pew nie -
niu spła ty spad ko bier cy na wa run -
kach gwa ran tu ją cych sta bil ność
biz ne su. In te re su ją cym roz wią za -
niem mo że być rów nież przy zna -
nie spad ko bier com, któ rzy nie ma -
ją pro wa dzić w przy szło ści ro dzin -
ne go biz ne su, praw wspól ni ków
mniej szo ścio wych.

Spro fe sjo na li zuj za rzą dza nie
Jak wcześ niej zo sta ło wspom nia -
ne, jed nym z klu czo wych ele men -
tów pro ce su suk ce sji jest pro fe sjo -
na li za cja za rzą dza nia, któ rej ce lem
jest unie za leż nie nie w istot nym
stop niu fir my od jej wła ści cie la
i moż li wość za stą pie nia go przez
in ne oso by, wtym suk ce so rów. Do -
brze zor ga ni zo wa na i pro fe sjo nal -
na fir ma to ta ka, któ ra dzia ła, opie -
ra jąc się na zde fi nio wa nej stra te -
gii, po sia da sche mat or ga ni za cyj -
ny z jas no okre ślo ny mi za kre sa mi
od po wie dzial no ści po szcze gól nych
sta no wisk, po sia da opis pro ce sów
za cho dzą cych w fir mie, two rzy
bud że ty ina bie żą co we ry fi ku je ich
re a li za cję, za rzą dza fi nan sa mi, op -
ty ma li zu je swo ją efek tyw ność itp. 

Pod sta wą trwa ło ści ro dzin ne -
go biz ne su jest pla no wa nie je go
przy szło ści iprzy go to wa nie na zda -
rze nia nie prze wi dy wal ne. Na su wa
się py ta nie, kie dy roz po cząć pla -
no wa nie suk ce sji. Za wsze jest ty le
pil niej szych spraw. Pil niej szych
– mo że tak, ale czy waż niej szych?
Sko ro nie mo że my prze wi dzieć
nie prze wi dy wal ne go, to czy fir ma
nie po win na być go to wa już dziś?�

War to sku pić się na kil ku naj waż niej szych
róż ni cach mię dzy po szcze gól ny mi moż -
li wo ścia mi.

Przy kła do wo, za le tą in dy wi du al nej
dzia łal no ści gos po dar czej jest moż li wość
wy bo ru, ja ko spo so bu opo dat ko wa nia,
li nio wej staw ki PIT wy no szą cej 19 ptoc.
Zdru giej stro ny, pro wa dzą cy dzia łal ność
gos po dar czą od po wia da ca łym swo im
ma jąt kiem pry wat nym za wszel kie rosz -
cze nia wie rzy cie li swo jej fir my. Co wię -
cej, w ak tu al nym sta nie praw nym w za -
sa dzie nie ma moż li wo ści do ko na nia
spraw nej suk ce sji tak pro wa dzo nej dzia -
łal no ści gos po dar czej. Aby prze ka zać do -
brze pros pe ru ją cą dzia łal ność suk ce so -
rom, ko niecz ne jest pod ję cie przez przed -
się bior cę od po wied nich kro ków jesz cze
za ży cia. Na le ży przy tym za zna czyć, że
obec nie trwa ją pra ce nad prze pi sa mi ma -
ją cy mi po pra wić tę nie ko rzyst ną sy tu a -
cję, ale obec nie byt przed się bior stwa pro -
wa dzo ne go wfor mie dzia łal no ści gos po -
dar czej koń czy się wraz ze śmier cią przed -
się bior cy. Pla no wa ne roz wią za nia praw -
ne opie ra ją się na fun kcjo no wa niu in sty -
tu cji ro bo czo na zwa nej „pro ku ren tem
mor tis ca u sa”, któ ry miał by pro wa dzić
dzia łal ność gos po dar czą po śmier ci przed -
się bior cy do mo men tu ure gu lo wa nia
kwe stii spad ko wych (tj. ew. prze ję cia dzia -
łal no ści przez spad ko bier ców).

Spół ka z ogra ni czo ną od po wie dzial -
no ścią, któ ra jest jed nym zro dza jów spół -
ki ka pi ta ło wej, ni we lu je opi sa ne wy żej
wa dy dzia łal no ści gos po dar czej, ale nie -
ste ty, to wa rzy szą jej in ne trud no ści. Wła -
ści cie le, co do za sa dy, nie od po wia da ją
za zo bo wią za nia spół ki. Udzia ły w spół -
ce z o.o. pod le ga ją dzie dzi cze niu,
więcprze pro wa dze nie pro ce su suk ce sji
rów nież jest uła twio ne. Jed nak że ta ka
spół ka, ja ko od ręb na oso ba praw na, jest
ob ję ta po dat kiem CIT. Je go wy so kość dla
spó łek osią ga ją cych niż sze przy cho dy
zo sta nie, co praw da, ob ni żo na do 15 proc.
osią ga nych do cho dów, ale trze ba pa mię -
tać, że w mo men cie wy pła ty pie nię dzy
wspól ni kom, cze ka ich po ten cjal nie jesz -
cze opo dat ko wa nie po dat kiem PIT oraz,
wnie któ rych sy tu a cjach, do dat ko wo rów -
nież osk ład ko wa nie przy cho du. Wefek -
cie, łącz ne ob cią że nia po dat ko we iskład -
ko we mo gą być zna czą co wyż sze, niż
wprzy pad ku dzia łal no ści gos po dar czej.
Na le ży w tym miej scu za zna czyć, że ist -
nie ją efek tyw ne me to dy wy pła ca nia wła -
ści cie lom wy pra co wa ne go zy sku, wwy -
ni ku któ rych spół ka roz poz na je kosz ty

uzy ska nia przy cho du, co pro wa dzi do
ob ni że nia pod sta wy opo dat ko wa nia na
grun cie CIT.

Cie ka wą al ter na ty wą mo że być spół -
ka ko man dy to wa. To ta ki ro dzaj spół ki
oso bo wej, wktó rej wy róż nia my dwa ro -
dza je wspól ni ków. Pierw szy, kom ple -
men ta riusz, od po wia da ca łym swo im
ma jąt kiem za rosz cze nia wie rzy cie li spół -
ki. Dru gi, ko man dy ta riusz, od po wia da
wy łącz nie do wy so ko ści su my ko man -
dy to wej, któ rą wno si do spół ki. Kom ple -
men ta riu szem ta kiej spół ki mo że być np.
spół ka z ogra ni czo ną od po wie dzial no -
ścią. Ta ka do brze za pla no wa na ope ra cja
mo że kre o wać sy tu a cję, wktó rej zjed nej
stro ny od po wie dzial ność za dłu gi spół ki
jest ogra ni czo na i nie obej mu je ma jąt -
ków pry wat nych wspól ni ków, azdru giej
stro ny do chód spół ki pod le ga opo dat ko -
wa niu PIT bez poś red nio po stro nie wspól -
ni ków. W przy pad ku bra ku nie zbęd ne -
go do świad cze nia, stwo rze nie ta kiej struk -
tu ry jest do syć skom pli ko wa ne ipra coch -
łon ne, co praw do po dob nie jest przy czy -
ną na dal ni skiej po pu lar no ści te go ro dza -
ju roz wią zań.

Jak wi dać, w za sa dzie każ da for ma
praw na mo że przy no sić fir mie ro dzin -
nej pew ne ko rzy ści, alejed no cześ nie obar -
czać ją trud no ścia mi. Nie któ re roz wią -
za nia są jed nak bar dziej ko rzyst ne i dla -
te go w peł ni uza sad nio ne jest ko rzy sta -
nie przez przed się bior ców ze wspar -
cia pro fe sjo nal nych do rad ców.
Ja kie są naj ko rzyst niej sze for my praw-
 ne z pun ktu wi dze nia wy na gra dza nia
wła ści cie li?

Sto pień efek tyw no ści zwią za ny zwy -
na gra dza niem wła ści cie li jest jed nym
zwie lu istot nych kry te riów, zgod nie zktó -
ry mi moż na wy bie rać wła ści wą dla swo -
je go przed się bior stwa for mę praw ną. 

Spół ki oso bo we i in dy wi du al na dzia -
łal ność gos po dar cza ce chu ją się bra kiem
od dziel nej oso bo wo ści praw nej. Spra wia
to, że zwy jąt kiem spół ki ko man dy to wo-
ak cyj nej ich do chód nie pod le ga opo dat -
ko wa niu po dat kiem CIT. Dzię ki te mu ich
wspól ni cy uni kają kom pli ka cji zwią za -
nych z wdro że niem efek tyw ne go sy ste -
mu wy na gra dza nia wła ści cie li spół ki.
Właś nie to czy ni je bar dziej atrak cyj ny -
mi na oma wia nym grun cie.

Każ da sy tu a cja wy ma ga in dy wi du al -
ne go do bra nia od po wied niej for my praw -
nej dla fun kcjo no wa nia biz ne su ro dzin ne -
go. Czyn ni ki bar dziej istot ne dla jed nych
przed się bior ców, mo gą nie mieć już ta kie -
go zna cze nia wod nie sie niu do in nych osób
pro wa dzą cych ro dzin ny biz nes. �
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