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Wstêp
O tym, ¿e firmy rodzinne charakteryzuj¹ siê swoist¹ specyfik¹,
w chwili obecnej nie trzeba ju¿ chyba nikogo przekonywaæ. Zgodnie z dotychczasowym dorobkiem wiedzy, jaki ju¿ na ich temat zebrano, czynnikiem o tym decyduj¹cym jest przenikanie siê w niej dwóch systemów –
systemu rodziny i systemu firmy [np. Gersick i inni 1997; Neubauer, Lank,
1998]. Zjawisko to ma praktycznie miejsce we wszystkich domenach
funkcjonowania firmy rodzinnej. W przypadku zaœ sfery nadzoru specyfika ta wyra¿a siê obecnoœci¹ w jego ramach dwóch podsystemów. Pierwszy z nich, podsystem nadzoru korporacyjnego (corporate governance),
funkcjonuje na poziomie firmy i jest charakterystyczny zarówno dla firm
rodzinnych, jak i nierodzinnych. Drugi natomiast, okreœlany jako podsystem zarz¹dzania rodzin¹ (family governance), jest charakterystyczny
dla firmy rodzinnej, gdy¿ jest tworzony na poziomie rodziny w³aœcicieli
firmy rodzinnej [np. Neubauer, Lank, 1998; Montemerlo, Ward, 2005;
Lansberg, 1999; Gersick i inni, 1997; Ward, 2004].
Oba wymienione powy¿ej podsystemy tworz¹ system nadzoru w firmie rodzinnej (family business governance). Podstawowym zaœ celem jego
dzia³ania jest ochrona d³ugoterminowych interesów akcjonariuszy – cz³onków rodziny – poprzez zapewnienie wzrostu i ci¹g³oœci trwania rodzinnego przedsiêbiorstwa, jak równie¿ dba³oœæ o utrzymanie harmonii w rodzinie i jej bogactwa [Lansberg, 1999, s. 281–282]. Wa¿nym wymiarem
dzia³añ systemu nadzoru w firmie rodzinnej jest te¿ „wzrost jednoœci rodziny, w stosunku do rodzinnego biznesu” [Gallo, Kenyon-Rouvinez,
2005, s. 53]. Uwzglêdnienie wymiaru rodziny w sferze nadzoru warunkuje tym samym stawiane przed nim zadania, z których za kluczowe nale¿y
uznaæ „dba³oœæ o spokój w rodzinie”. Dobrze dzia³aj¹cy system nadzoru
na poziomie rodziny sprzyja pielêgnacji i rozwojowi takich komponentów rodzinnego dziedzictwa, jak: rodzinne wartoœci, duma, jednoœæ,
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historia, tradycja, wzajemne wsparcie czy podzia³ rodzinnego bogactwa
[Aronoff, Ward, 2011, s. 2].
Wiêkszoœæ firm rodzinnych w Polsce przekroczy³a ju¿ 20 lat i powoli
zbli¿a siê do „trzydziestki” [Kowalewska, 2009], mo¿na za³o¿yæ, ¿e proces
tworzenia struktur systemu nadzoru zosta³ ju¿ rozpoczêty. Celem artyku³u jest ocena rozwoju systemu nadzoru w polskich firmach rodzinnych
oraz okreœlenie przydatnoœci wykszta³conych w jego ramach struktur na
poziomie rodziny (family governance) i na poziomie firmy (corporate governance).
Ocena ta zostanie dokonana na podstawie wyników badañ przeprowadzonych w 2013 r. w 20 firmach rodzinnych. Przeprowadzone badania mia³y charakter badañ jakoœciowych, a wykorzystan¹ technik¹ pozyskania danych by³ wywiad. W badaniach uczestniczyli przede wszystkim
przedstawiciele pierwszej i drugiej generacji rodzin w³aœcicieli badanych
firm. Badania zosta³y prowadzone w ramach projektu badawczego pt.
„Profesjonalizacja struktur nadzoru w firmach rodzinnych”, który zosta³
sfinansowany ze œrodków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na
podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS4/05445.
W pierwszej czêœci artyku³u zostan¹ przedstawione podstawowe
charakterystyki systemu nadzoru w firmie rodzinnej, w sk³ad którego
wchodzi podsystem zarz¹dzania rodzin¹, tworzony na poziomie rodziny, oraz system nadzoru korporacyjnego, obejmuj¹cy swoim dzia³aniem
firmê rodzinn¹.
W drugiej czêœci artyku³u zostanie scharakteryzowana metodyka
badañ oraz zaprezentowane wyniki badañ. Artyku³ zakoñczy podsumowanie, zawieraj¹ce próbê wskazania czynników odpowiedzialnych za
zidentyfikowany poziom rozwoju systemu nadzoru w badanych firmach
rodzinnych.

1. Nadzór w firmie rodzinnej – Family Business Governance –
funkcje i zadania
System nadzoru w firmie rodzinnej tworz¹ dwa podsystemy, obejmuj¹ce swoim dzia³aniem rodzinê oraz firmê rodzinn¹. Na forum rodziny
dzia³a podsystem zarz¹dzania rodzin¹, a na poziomie firmy funkcjonuje
podsystem nadzoru korporacyjnego. Do podstawowych mechanizmów
i struktur family governance, okreœlanych czêsto jako instytucje rodziny,
nale¿¹ [np. Neubauer, Lank, 1998; Montemerlo, Ward, 2005; Lansberg,
1999; Gersicki i inni, 1997; Ward, 2004]:
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spotkania rodziny (Family Meeting),
zgromadzenie rodziny (Family Assembly),
rada rodziny (Family Council),
konstytucja rodziny (the Family Consitution).
Podstawowym zaœ mechanizmem systemu nadzoru korporacyjnego
jest rada dyrektorów/rada nadzorcza [Fama, 1980; Fama, Jensen, 1983;
Eisenhardt, 1989].
Analizuj¹c dzia³anie systemu nadzoru w firmie rodzinnej, nale¿y pamiêtaæ, ¿e sk³adaj¹ce siê na niego podsystemy – zarz¹dzania rodzin¹
i nadzoru korporacyjnego, które funkcjonuj¹ na ró¿nych p³aszczyznach
(tj. rodzina i firma) – ró¿ni¹ siê swoimi celami. G³ównym celem dzia³ania
podsystemu zarz¹dzania rodzin¹ jest dbanie o to, aby rodzina w stosunku
do firmy mówi³a jednym g³osem [Gallo, Kenyon-Rouvinez, 2005; Neubauer, Lank, 1998]. Tworzone struktury i mechanizmy powinny koncentrowaæ siê na wspó³pracy w rodzinie ró¿nych grup interesariuszy oraz ich
wzajemnej komunikacji. Wspó³praca powinna przebiegaæ pod has³em
dba³oœci o rodzinne dziedzictwo. Dobra komunikacja jest natomiast podstaw¹ do budowy wzajemnego zaufania [Carlock, Ward, 2010; Ward,
2004]. Jest ono szczególnie potrzebne w sytuacji zró¿nicowanego poziomu wiedzy wœród cz³onków rodziny na temat firmy rodzinnej. Obecne
w niej luki mog¹ bowiem wywo³ywaæ brak zrozumienia dla dzia³añ podejmowanych na poziomie firmy. Zrozumienie ich, a przede wszystkim
ich akceptacja, s¹ istotne w przypadku koniecznoœci rozwi¹zania pojawiaj¹cych siê w firmie wyzwañ i problemów. Do kluczowych zaœ sfer
zwi¹zanych z dzia³aniem rodzinnego biznesu oraz z rodzin¹, które s¹ naznaczone wysokim poziomem ryzyka wyst¹pienia potencjalnych konfliktów, nale¿y [KPMG Enterprise, 2011, s. 4]:
– równowaga potrzeb rodziny i interesów firmy rodzinnej,
– wynagrodzenia cz³onków rodziny zatrudnionych w rodzinnym biznesie,
– utrzymanie kontroli rodziny nad rodzinn¹ firm¹,
– przygotowanie i przeszkolenie sukcesora,
– wybór sukcesora.
Struktury i mechanizmy podsystemu zarz¹dzania rodzin¹ maj¹ te¿
na celu budowê zaufania pomiêdzy cz³onkami rodziny. Kwestia ta jest
szczególnie istotna w odniesieniu do tych przedstawicieli rodziny, którzy
nie s¹ bezpoœrednio zaanga¿owani w biznes. Zyskuje te¿ na znaczeniu
wraz ze wzrostem z³o¿onoœci rodziny, wyra¿onej wzrostem liczby jej
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cz³onków oraz ró¿nicowaniem siê pokoleñ. Obecnoœæ struktur i mechanizmów zarz¹dzania rodzin¹ powinna równie¿ jednoczyæ rodzinê, a to
z kolei powinno prze³o¿yæ siê na zwiêkszenie szans przetrwania rodzinnego biznesu. Koniecznoœæ realizacji powy¿szego celu decyduje o charakterze zadañ stoj¹cych przed podsystemem zarz¹dzania rodzin¹; wœród
nich do kluczowych nale¿y [IFC Family Business Governance. Handbook,
2008, s. 21–22]:
– komunikowanie do wszystkich cz³onków rodziny wartoœci rodziny,
misji oraz d³ugoterminowej wizji firmy rodzinnej,
– sta³e informowanie cz³onków rodziny (szczególnie „outsiderów”,
którzy nie s¹ zaanga¿owani w biznes) o osi¹gniêciach rodzinnej firmy,
wyzwaniach przed ni¹ stoj¹cych oraz o przyjêtym kierunku strategii,
– komunikacja regu³ i decyzji, które mog¹ mieæ wp³yw na zatrudnienie
cz³onków rodziny, dywidendê lub otrzymywanie innych korzyœci,
których Ÿród³em jest rodzinny biznes,
– utworzenie formalnych kana³ów komunikacji, które pozwol¹ rodzinie
dzieliæ siê swoimi ideami/pomys³ami, aspiracjami itp.,
– umo¿liwienie spotkania siê ca³ej rodzinie i podjêcie koniecznych decyzji.
Je¿eli chodzi o system nadzoru korporacyjnego, to potrzeba tworzenia jego struktur/mechanizmów w firmie rodzinnej powstaje wraz z pojawianiem siê w niej – na poziomie decyzyjnym i w strukturze w³asnoœci –
kolejnych grup interesów, powi¹zanych i niepowi¹zanych z rodzin¹
w³aœcicieli [Cadbury, 2000; Gersick i inni, 1997]. Wraz ze wzrostem z³o¿onoœci biznesu i rodziny roœnie te¿ dynamika ich budowy. Podstawowym
celem ich dzia³ania, tak jak i w przypadku firm nierodzinnych, jest zadbanie o to, aby w firmie dobrze siê dzia³o, aby zak³adane cele by³y realizowane, a jej udzia³owcy/akcjonariusze byli jednakowo traktowani (ten
ostatni cel szczególnie zyskuje na znaczeniu w przypadku spó³ek gie³dowych). W praktyce oznacza to podejmowanie dzia³añ, których celem jest
znalezienie konsensusu miêdzy zró¿nicowanymi interesami obecnych
w firmie rodzinnej ró¿nych interesariuszy. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
kontekst funkcjonowania, jaki tworzy firma rodzinna, odpowiada tak¿e
za specyficzne wyzwania dla jej struktur nadzoru korporacyjnego [Jaffe,
Davis, 2010; Bammens i inni, 2008]. Przede wszystkim ich obecnoœæ jest
odpowiedzi¹ na rosn¹ce ryzyko utraty jednoœci miêdzy interesem rodziny a interesem firmy. Ponadto powinny one umo¿liwiæ utrzymanie
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równowagi miêdzy napiêciami wynikaj¹cymi z powi¹zañ ekonomicznych i emocjonalnych wœród cz³onków rodziny [Jaffe, Davis, 2010].

2. Metodyka badañ
Przeprowadzone badania mia³y charakter jakoœciowy, a wykorzystan¹ technik¹ gromadzenia danych by³a technika wywiadu. Narzêdziem
badawczym wykorzystanym w badaniu by³ czêœciowo ustrukturyzowany kwestionariusz wywiadu.
Wywiady zosta³y przeprowadzone od sierpnia do grudnia 2013 r.,
a œredni czas trwania wywiadu wynosi³ od 45 minut do oko³o jednej godziny. W badaniu wziê³o udzia³ w sumie 39 respondentów z 20 firm rodzinnych, w tym 19 przedstawicieli starszego pokolenia, oraz 20 reprezentantów m³odszego, drugiego pokolenia w³aœcicieli firm rodzinnych.
Wœród reprezentantów starszego pokolenia dominowali przedstawiciele
pierwszego pokolenia, czyli za³o¿yciele rodzinnych firm, a wœród m³odszych gros respondentów pochodzi³o z drugiego pokolenia. Jeœli zaœ
chodzi o inne jeszcze generacje, to w badaniu udzia³ te¿ wziê³o trzech
przedstawicieli trzeciego pokolenia oraz jeden respondent z czwartego
pokolenia.
Zarz¹dzane przez uczestnicz¹cych w badaniu respondentów firmy
rodzinne dzia³a³y w ró¿nych sektorach, jak równie¿ by³y ró¿nej wielkoœci:
zarówno ma³e, œrednie oraz du¿e (jedna z badanych firm by³a te¿ notowana na GPW w Warszawie). W momencie prowadzenia badañ ich w³asnoœæ pozostawa³a przede wszystkim w rêkach przedstawicieli starszej
generacji, w kilku z nich cz³onkowie m³odszej generacji zostali ju¿ obdarowani cz¹stk¹ w³asnoœci firmy. W zdecydowanej czêœci badanych rodzin
w³aœcicieli transfer zarz¹dzania miêdzy obecnymi w przedsiêbiorstwach
generacjami zosta³ ju¿ rozpoczêty. Badani przedstawiciele m³odszego pokolenia w przewa¿aj¹cej mierze pe³nili funkcje zarz¹dcze, aczkolwiek
decyzyjnoœæ w kluczowych kwestiach dotycz¹cych firmy pozostawa³a
jednak w mocy starszego pokolenia. Podkreœliæ te¿ nale¿y, ¿e w momencie prowadzenia badañ w badanych firmach rodzinnych by³y obecne
tylko dwa pokolenia rodziny.
Przed prezentacj¹ wyników nale¿y jeszcze raz podkreœliæ jakoœciowy
charakter badañ, a przede wszystkim wielkoœæ badanej próby (20 firm
rodzinnych, reprezentowanych przez 39 ich przedstawicieli). Zwi¹zane
z tym ograniczenia powoduj¹, ¿e dokonywane na potrzeby artyku³u
uogólnienia odnosz¹ siê tylko do doœwiadczeñ i opinii badanych respon-
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dentów. Otrzymane wyniki mog¹ z kolei stanowiæ podstawê do wskazania dalszych kierunków badañ, maj¹cych na celu poznanie procesu
kszta³towania siê instytucji systemu nadzoru w polskich firmach rodzinnych.

3. System nadzoru w polskich firmach rodzinnych – pierwsze
doœwiadczenia1
Przeprowadzone badania wskazuj¹, ¿e badane firmy rodzinne w zakresie funkcjonowania systemu nadzoru dysponuj¹ wiêkszymi doœwiadczeniami, jeœli chodzi o jego struktury dzia³aj¹ce na poziomie rodziny,
w porównaniu do wykorzystania rady nadzorczej stanowi¹cej podstawowy mechanizm systemu nadzoru korporacyjnego. Wiêkszoœæ badanych
podmiotów nie dostrzega³a bowiem potrzeby powo³ania rady nadzorczej. Rada nadzorcza by³a obecna jedynie w 6 z 20 badanych firm rodzinnych. Podstawow¹ zaœ instytucj¹, która dzia³a w ramach wykszta³conych
do tej pory struktur podsystemu zarz¹dzania rodzin¹, by³y spotkania rodziny, stanowi¹ce najprostszy mechanizm tego podsystemu.
W kolejnych punktach zostanie podsumowana dotychczasowa praktyka dzia³ania tych mechanizmów oraz ocena ich u¿ytecznoœci.
3.1. Spotkania rodziny – praktyka dzia³ania i ocena ich u¿ytecznoœci
Przed przedstawieniem oceny przydatnoœci spotkañ rodziny nale¿y
pokazaæ dominuj¹c¹ praktykê ich dzia³ania w badanych firmach rodzinnych. Przede wszystkim trzeba podkreœliæ ich nieformalny charakter. Dominowa³a wœród nich formu³a rodzinnych spotkañ, w tym równie¿ okolicznoœciowych, w czasie których wczeœniej czy póŸniej pojawia³y siê
kwestie zwi¹zane z firm¹ rodzinn¹. Czynnikiem stymuluj¹cym do ich pojawienia by³a czêsto koniecznoœæ rozwi¹zania bie¿¹cych problemów, jakie w danym momencie wyst¹pi³y w firmie. Tylko w jednej badanej rodzinie w³aœcicieli mo¿na by³o zaobserwowaæ dzia³ania ukierunkowane
na pewn¹ formalizacjê spotkañ rodzinnych odbywanych w domu. Wyra¿a³y siê one m.in. poprzez przygotowanie jego agendy oraz dokumentów,
które cz³onkowie rodziny chcieli omówiæ na organizowanym w domu
spotkaniu.
1

Na potrzeby tego opracowania zosta³y wybrane g³ówne obserwacje badawcze otrzymane w ramach projektu badawczego celem stworzenia syntezy otrzymanych wyników.
Poszerzone wyniki badañ dotycz¹ce spotkañ rodziny zosta³y natomiast zaprezentowane
w: [Ko³adkiewicz, 2014], z kolei pog³êbione rezultaty odnosz¹ce siê do funkcjonowania
rad nadzorczych zosta³y przedstawione w: [Ko³adkiewicz, 2015].
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Za pewien przejaw formalizacji spotkañ rodziny mo¿na te¿ uznaæ
przeniesienie ich do siedziby rodzinnej firmy. Tego typu dzia³ania by³y
charakterystyczne najczêœciej w przypadku tych firm rodzinnych, w których pierwsze i drugie pokolenie tworzy³o zespó³ zarz¹dzaj¹cy firm¹.
Analiza doœwiadczeñ badanych przedstawicieli firm rodzinnych
w zakresie wykorzystania spotkañ rodziny ujawnia równie¿ pewn¹ tendencjê zwi¹zan¹ z wielkoœci¹ firmy. Wraz z jej wzrostem roœnie chêæ wyprowadzenia dyskusji na temat problemów firmowych poza spotkania
rodziny. Dzia³ania te mo¿na odczytaæ jako dba³oœæ o zachowanie równowagi miêdzy ¿yciem rodzinnym a prac¹.
Je¿eli zaœ chodzi o ocenê u¿ytecznoœci wykszta³conych do tej pory
rozwi¹zañ w zakresie funkcjonowania spotkañ rodziny – jako sk³adowej
podsystemu zarz¹dzania rodzin¹ – to badani przedstawiciele dwóch pokoleñ w³aœcicieli firm rodzinnych potwierdzili ich przydatnoœæ zarówno
dla rodziny, jak równie¿ dla posiadanej przez ni¹ firmy. Zdecydowan¹
zgodnoœæ pogl¹dów miêdzy badanymi przedstawicielami obu pokoleñ
mo¿na by³o dostrzec w ocenie przydatnoœci spotkañ rodziny dla samej rodziny. Du¿a i bardzo du¿a przydatnoœæ tego typu spotkañ by³a m.in. dostrzegana w procesie budowy silnej rodziny oraz w zachowaniu rodzinnych tradycji.
W przypadku oceny przydatnoœci dotychczasowych spotkañ rodziny w odniesieniu do rodzinnego przedsiêbiorstwa, w tym tworzenia
z niego silnego biznesu oraz profesjonalizacji jego zarz¹dzania, badani respondenci byli w pewnym stopniu zró¿nicowani w swoich pogl¹dach. Co
prawda ocena korzyœci wynikaj¹cych z poruszania tych kwestii na spotkaniach rodziny by³a zdecydowanie pozytywna, aczkolwiek czêœæ badanych oceni³a ich przydatnoœæ jako œredni¹ lub ma³¹. Warto te¿ dodaæ, ¿e to
zró¿nicowanie pogl¹dów by³o charakterystyczne dla badanych przedstawicieli obu pokoleñ.
Co ciekawe, stosunkowo najwiêksze zró¿nicowanie opinii wœród badanych mo¿na by³o zaobserwowaæ w ocenie u¿ytecznoœci spotkañ rodzinnych do dyskutowania zagadnieñ le¿¹cych na styku rodziny i firmy,
a szczególnie tych zwi¹zanych z przysz³¹ sukcesj¹ (np. planowanie przysz³ych zmian w strukturze w³asnoœci firmy, planowanie udzia³u rodziny
w firmie oraz planowanie i inicjowanie procesu sukcesji). Ich pogl¹dy
rozk³ada³y siê na kontinuum od bardzo przydatne do ma³o przydatne.
Stosunkowo s³abo dostrzegana przez badanych przedstawicieli firm
rodzinnych u¿ytecznoœæ spotkañ rodzinnych do dyskutowania kwestii
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zwi¹zanych z sukcesj¹ wpisuje siê jednak w dotychczasowe polskie doœwiadczenia. Na przyk³ad wyniki badañ zespo³u A. Lewandowskiej
wskazuj¹, ¿e kwestia sukcesji pojawia³a siê na forum rodziny okazjonalnie (26,4% w³aœcicieli) lub kilka razy w roku, ale mia³y te¿ miejsca sytuacje, gdy w ogóle nie by³a poruszana [Lewandowska, 2014, s. 10].
Jeœli chodzi o funkcje przypisywane spotkaniom rodziny przez badanych, to czêœæ z badanych respondentów wskazywa³a na jego wa¿n¹
rolê w procesie komunikacji. Zdaniem czêœci respondentów dziêki poruszaniu na nich tematów firmowych nastêpowa³ wzrost œwiadomoœci pozosta³ych cz³onków rodziny na temat tego, co siê dzieje w rodzinnym biznesie.
3.2. Rada nadzorcza w firmie rodzinnej – ocena jej u¿ytecznoœci
Rada nadzorcza – jako element podsystemu nadzoru korporacyjnego
– jak ju¿ wskazywano powy¿ej, zosta³a powo³ana jedynie w 6 z 20 badanych firm rodzinnych. Cech¹ ³¹cz¹c¹ te szeœæ firm rodzinnych by³o prowadzenie dzia³alnoœci w formie spó³ki kapita³owej. Zgodnie bowiem
z regulacjami polskiego Kodeksu spó³ek handlowych w tego typu podmiotach rada musi zostaæ powo³ana. W tym miejscu nale¿y dodaæ, ¿e tylko w jednej badanej firmie wa¿nym impulsem do powo³ania rady by³a
potrzeba zarz¹dzaj¹cego ni¹ w³aœciciela-za³o¿yciela. Wynika³a ona z posiadanej przez niego œwiadomoœci braku wystarczaj¹cych kompetencji do
zarz¹dzania dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê spó³k¹ w coraz bardziej zmieniaj¹cym siê otoczeniu.
Je¿eli chodzi o wielkoœæ rad, to wœród badanych firm rodzinnych dominowa³a rada 5-osobowa (w czterech firmach rodzinnych); w jednej
z badanych firm rada by³a wiêksza (6-osobowa w du¿ej spó³ce), a w innej
z kolei by³a jedynie 3-osobowa (w ma³ej spó³ce).
Rodzinnoœæ analizowanych rad, wyra¿aj¹ca siê obecnoœci¹ cz³onków
powi¹zanych wiêzami krwi z g³ównym w³aœcicielem, by³a zró¿nicowana.
W dwóch badanych firmach rada by³a z³o¿ona jedynie z cz³onków rodziny. W innej firmie przedstawiciele rodziny g³ównego w³aœciciela stanowili wiêkszoœæ rady (3 osoby na 5 cz³onków), a w dwóch pozosta³ych
firmach cz³onkowie rodziny byli ju¿ w zdecydowanej mniejszoœci – w jednej z tych firm w radzie by³ obecny jedynie syn w³aœciciela, a w drugiej natomiast ¿ona prezesa-za³o¿yciela. Pozostali cz³onkowie rad tych firm byli
z kolei powi¹zani z w³aœcicielem wiêzami przyjaŸni, ale oprócz niej wnosili do rady zasoby wiedzy i doœwiadczeñ z ró¿nych dziedzin.
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Oceniaj¹c przydatnoœæ rad nadzorczych, wiêkszoœæ badanych przedstawicieli z firm rodzinnych doœæ sceptycznie podchodzi³a do nich. W du¿ej mierze wynika³o to z ich przekonania o wystarczaj¹cych umiejêtnoœciach dla rozwoju firmy posiadanych przez obecnie zarz¹dzaj¹cych
firm¹ cz³onków rodziny – przedstawicieli pierwszego i drugiego pokolenia. Z kolei oceniaj¹c aktywnoœæ rad, badani podzielili siê na dwie grupy; pierwsza z nich deklarowa³a ich pasywnoœæ, druga z kolei wskazywa³a, ¿e ich rady s¹ raczej aktywne.
Drugim wa¿nym Ÿród³em sceptycyzmu co do przydatnoœci rady
by³o doœæ rozpowszechnione wœród badanych przekonanie o braku posiadania przez ni¹ kompetencji do wspierania zarz¹du i wykonywania
klasycznych funkcji nadzorczo-doradczych.
Warto jednak dodaæ, ¿e mimo deklarowanych przez zarz¹dzaj¹cych
w³aœcicieli w¹tpliwoœci co do u¿ytecznoœci rad, ich udzia³em by³y te¿ doœwiadczenia œwiadcz¹ce, ¿e zdarza³y siê sytuacje, kiedy rada mia³a merytoryczny wk³ad w rozwój ich przedsiêbiorstw.
3.3. Ocena rozwoju i u¿ytecznoœci systemu nadzoru w polskich
firmach rodzinnych – stan obecny i wnioski na przysz³oœæ
Analiza doœwiadczeñ uczestnicz¹cych w badaniach przedstawicieli
dwóch pokoleñ w³aœcicieli polskich firm rodzinnych ujawni³a, ¿e jeœli
chodzi o budowê mechanizmów i struktur systemu nadzoru w ich firmach rodzinnych, to proces ten nie jest jeszcze zbyt zaawansowany. O tej
ocenie decyduje wykorzystanie najprostszego mechanizmu w podsystemie zarz¹dzania rodzin¹ w postaci spotkañ rodziny, które cechowa³ niski stopieñ rozwoju wyra¿aj¹cy siê m.in. brakiem ich sformalizowania.
Z kolei rada nadzorcza, jako g³ówny element podsystemu nadzoru korporacyjnego, by³a obecna jedynie w 6 na 20 badanych firm rodzinnych.
Oceniaj¹c przydatnoœæ stworzonych do tej pory struktur nadzoru
w badanych firmach rodzinnych, nale¿y stwierdziæ, ¿e dotychczasowe
doœwiadczenia przedstawicieli starszego i m³odszego pokolenia potwierdzi³y pozytywny wk³ad wnoszony przez spotkania rodziny. Aczkolwiek
jego ocena by³a uzale¿niona od charakteru wymiaru, który by³ oceniany –
rodzinny czy firmowy. Najwiêkszy pozytywny wk³ad spotkañ rodzinnych zosta³ g³ównie dostrze¿ony w procesie budowy silnej rodziny. Trochê s³abiej ta ocena wypad³a w odniesieniu do budowy mocnej firmy.
Natomiast najwiêksze zró¿nicowanie ocen ich przydatnoœci wyst¹pi³o
w przypadku sukcesji, która w wiêkszoœci badanych firm rodzinnych
by³a jeszcze niezakoñczonym procesem. Przebiega³a ona g³ównie na
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poziomie transferu w³adzy miêdzy starsz¹ a m³odsz¹ generacj¹, w sytuacji gdy w³asnoœæ nadal pozostawa³a w rêkach tej pierwszej.
Oceniaj¹c u¿ytecznoœæ rady nadzorczej – komponentu podsystemu
nadzoru korporacyjnego – badani przedstawicieli firm rodzinnych, zdecydowanie wskazywali na jej s³ab¹ przydatnoœæ dla nich jako osób ni¹
zarz¹dzaj¹cych. Taka ocena nie powinna jednak dziwiæ, jeœli weŸmie siê
pod uwagê, ¿e o powo³aniu rady nie decydowa³o przekonanie o wnoszeniu przez ni¹ wartoœci dodanej dla firmy, ale obecnoœæ regulacji prawnych. W piêciu na szeœæ badanych firm o jej obecnoœci zadecydowa³a bowiem g³ównie forma prawna spó³ki (spó³ka kapita³owa). Tylko w jednej
badanej firmie rodzinnej prezes-w³aœciciel powo³a³ radê, bo czu³ tak¹ potrzebê. Decyduj¹cymi zaœ czynnikami o zaproszeniu do niej by³y profesjonalne kompetencje posiadane przez przysz³ych jej cz³onków. Aczkolwiek by³y one wzmocnione wiêzami przyjaŸni czy dobrej znajomoœci.
W przypadku natomiast pozosta³ych piêciu firm w ich radach zasiadali przede wszystkim cz³onkowie rodziny, a o ich powo³aniu decydowa³o przede wszystkim zaufanie do nich. Cz³onkowie rodziny jako cz³onkowie rady decydowali te¿ o ni¿szych kosztach generowanych przez
radê. Czêœæ badanych dostrzega³a w niej bowiem Ÿród³o niepotrzebnych
kosztów.
Mimo przewa¿aj¹cych wœród badanych pogl¹dów, ¿e ich rady raczej
„by³y”, ani¿eli „dzia³a³y”, to z ich doœwiadczeñ jednak wynika, ¿e mia³y
miejsce sytuacje, kiedy to posiedzenia rady stawa³y siê platform¹ do dyskusji, w efekcie której pojawia³y siê nowe, ciekawe pomys³y na dalszy rozwój firmy.
Podsumowanie doœwiadczeñ badanych firm rodzinnych w zakresie
budowy systemu nadzoru i jego podsystemów ilustruje rysunek 1.
Przedstawion¹ powy¿ej praktykê dzia³ania systemu nadzoru korporacyjnego w badanych firmach rodzinnych warto jeszcze przeanalizowaæ pod k¹tem przydatnoœci wypracowanych do tej pory rozwi¹zañ
dla dalszego jego rozwoju. Procesu tego nale¿y siê spodziewaæ wraz ze
wzrostem rodzinnych przedsiêbiorstw, jak równie¿ z³o¿onoœci ich rodzin
w³aœcicieli. Sprawnoœæ jego dzia³ania, jak ju¿ sygnalizowano, jest kluczowa dla budowy zrównowa¿onych relacji miêdzy rodzin¹ w³aœcicieli
a firm¹, jak równie¿ w samej rodzinie.
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Rysunek 1. System nadzoru w badanych polskich firmach rodzinnych –
podsumowanie doœwiadczeñ

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Pierwsza obserwacja, jaka nasuwa siê z przedstawionych powy¿ej
doœwiadczeñ, wskazuje na potrzebê lepszego uœwiadomienia rodzinom
w³aœcicieli wagi posiadania skutecznego systemu nadzoru w firmie.
W praktyce powinno siê to przejawiæ odejœciem od dotychczasowych
intuicyjnych i nieformalnych dzia³añ na rzecz przemyœlanego planu jego
budowy. Rodzina w³aœcicieli powinna postawiæ sobie pytanie, jakich
struktur w podsystemie zarz¹dzania rodzin¹ oraz nadzoru korporacyjnego na dany moment potrzebuje oraz jakich mo¿e potrzebowaæ w bliskiej przysz³oœci. OdpowiedŸ na nie bêdzie kluczowa dla dalszego ich
rozwoju. Aby jednak tak siê sta³o, to rodzina w³aœcicieli powinna podj¹æ
powa¿n¹ dyskusjê na ten temat, w której powinny uczestniczyæ zarówno
cz³onkowie rodziny zaanga¿owani w zarz¹dzanie rodzinn¹ firm¹, jak i jej
cz³onkowie, którzy nie s¹ z ni¹ zawodowo zwi¹zani. O jakoœci tej dyskusji
bêdzie te¿ decydowaæ wiedza jej uczestników o czynnikach determinuj¹cych sprawnoœæ dzia³ania systemu nadzoru w firmie rodzinnej.
Druga obserwacja dotyczy oceny u¿ytecznoœci nabytych do tej pory
doœwiadczeñ do budowy bardziej zaawansowanych struktur tego systemu. Za przydatne na pewno nale¿y uznaæ chêæ dyskutowania na temat
rodzinnego przedsiêbiorstwa w gronie rodziny (spotkania rodziny). Sprzyja to wypracowaniu umiejêtnoœci dyskusji, co szczególnie jest u¿yteczne
w sytuacji pojawienia siê konfliktów. Jest te¿ podstaw¹ do stworzenia
dro¿nych kana³ów przep³ywu informacji miêdzy cz³onkami rodziny. To
co jednak mo¿e niepokoiæ, to zaobserwowany trend „wyprowadzania”
tematów dotycz¹cych firmy rodzinnej ze spotkañ rodziny do jej firmowej
siedziby. Czynnikami za to odpowiedzialnymi by³y wzrost rozmiarów
firmy, zaanga¿owanie w zarz¹dzanie ni¹ rodziców i ich dzieci, jak równie¿ chêæ utrzymania równowagi miêdzy firm¹ a ¿yciem rodzinnym.
Istotn¹ s³aboœci¹ tego rozwi¹zania jest pozostawienie pozosta³ych cz³onków rodziny bez dostêpu do informacji o tym, co siê w niej dzieje. Pojawiaj¹ca siê asymetria wiedzy miêdzy cz³onkami rodziny mo¿e staæ siê potencjalnym zarzewiem konfliktów, które mog¹ zaburzyæ jednoœæ rodziny.
Trzecia obserwacja, dotycz¹ca niskiego poziomu wykorzystania rad
nadzorczych przez badane firmy rodzinne, wskazuje, ¿e stworzenie profesjonalnej rady nadzorczej mo¿e byæ trudnym wyzwaniem. Do potencjalnych trudnoœci jej utworzenia mo¿na zaliczyæ prze³amanie niechêci
rodziny w³aœcicieli, a szczególnie zarz¹dzaj¹cego firm¹ rodzinn¹ jej za³o¿yciela, do zaproszenia do rady profesjonalnego i niepowi¹zanego z rodzin¹ outsidera. U podstaw tej niechêci le¿y zazwyczaj obawa dopuszczenia
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obcych do spraw wewnêtrznych firmy oraz strach przed ewentualn¹
utrat¹ kontroli. Istotnym Ÿród³em tej niechêci jest te¿ przekonanie o s³abej
przydatnoœci zewnêtrznego cz³onka rady dla rodzinnego biznesu. Czêsto
wynika ono z przeœwiadczenia zarz¹dzaj¹cych firm¹ rodzinn¹ o ich przewadze w wiedzy na jej temat i tym samym braku mo¿liwoœci otrzymania
wsparcia w rozwi¹zaniu jej problemów przez osoby z zewn¹trz, których
wiedza na jej temat jest zdecydowanie mniejsza. Takie podejœcie wskazuje
na brak postrzegania rady jako cia³a wnosz¹cego wk³ad na poziomie strategicznym. Brak dostrze¿enia przez prezesów firm rodzinnych tej wa¿nej
sfery dzia³ania rady jest te¿ obarczony ryzykiem, ¿e ich walka z codziennoœci¹ przes³oni koniecznoœæ spojrzenia na firmê w d³u¿szej perspektywie czasowej oraz z dystansem. Ten ostatni mog¹ g³ównie zapewniæ
cz³onkowie rady, o których wyborze zadecydowa³y nie wiêzy rodzinne,
ale wzglêdy merytoryczne, w tym przydatnoœæ ich doœwiadczeñ i wiedzy
dla dalszego rozwoju rodzinnego przedsiêbiorstwa.

Zakoñczenie
Na koniec warto jeszcze zastanowiæ siê, jakie czynniki mog¹ byæ odpowiedzialne za obserwowany poziom rozwoju struktur systemu nadzoru w badanych firmach rodzinnych. Mimo obecnoœci czynników, które
powinny sprzyjaæ ich rozwojowi (tj. ró¿nicowanie siê interesariuszy w firmie i w rodzinie, tocz¹ca siê sukcesja oraz rozwój rodzinnych przedsiêbiorstw), tak siê jednak nie dzieje. Za podstawowe przyczyny, które mog¹
byæ odpowiedzialne za istniej¹cy stan rzeczy, mo¿na uznaæ m.in. brak rozdzia³u w³asnoœci od zarz¹dzania, ma³o skomplikowan¹ strukturê w³asnoœci oraz skalê dzia³ania badanych firm rodzinnych. Mo¿na te¿ do nich
zaliczyæ zró¿nicowanie mocy oddzia³ywania wykszta³conych do tej pory
grup interesariuszy zarówno na poziomie rodziny, jak i w firmie rodzinnej. Grup¹, która wci¹¿ ma najwiêcej do powiedzenia zarówno w firmie,
jak i w rodzinie, jest bez w¹tpienia starsze pokolenie. Decyduje o tym nie
tylko skupiona w jego rêkach w³asnoœæ rodzinnej firmy czy zakres decyzyjny, ale te¿ jego doœwiadczenie w zarz¹dzaniu firm¹, któr¹ w przypadku bycia przedstawicielem pierwszej generacji zbudowa³ od pocz¹tku
i w du¿ej mierze jest odpowiedzialny za jej obecn¹ pozycjê na rynku.
Mimo ¿e w chwili obecnej przedstawiciele m³odszego pokolenia
tworz¹ coraz wyraŸniej zarysowuj¹c¹ siê grupê interesariuszy, to jednak
posiadane przez nich mo¿liwoœci wp³ywu na poziomie firmy nadal pozostaj¹ s³abe. Wraz jednak ze wzrostem zaawansowania procesu transferu
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w³adzy i jej w³asnoœci w ich rêce, moc ich oddzia³ywania powinna ulec
zmianie. Sprawne struktury systemu nadzoru powinny z kolei u³atwiaæ
modyfikowanie regu³ dotychczasowej wspó³pracy i wspieraæ budowê
zrównowa¿onych relacji w nowych uwarunkowaniach. Budowa tego systemu stanowi wiêc wa¿ne wyzwanie, z jakim polskie firmy rodzinne powinny, a wrêcz bêd¹ musia³y siê zmierzyæ w niedalekiej przysz³oœci.
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Streszczenie
Celem artyku³u by³a ocena rozwoju struktur systemu nadzoru (family business governance) w polskich firmach rodzinnych oraz okreœlenie przydatnoœci wykszta³conych do tej pory jego struktur na poziomie rodziny (podsystem zarz¹dzania rodzin¹) i na poziomie firmy (podsystem nadzoru korporacyjnego)
Ocena zosta³a dokonana na podstawie wyników badañ przeprowadzonych
w 2013 roku w 20 firmach rodzinnych. Przeprowadzone badania mia³y charakter
badañ jakoœciowych, a wykorzystan¹ technik¹ pozyskania danych by³ wywiad.
W badaniach uczestniczyli przede wszystkim przedstawiciele pierwszej i drugiej
generacji z rodzin w³aœcicieli badanych firm (39 respondentów).
Otrzymane wyniki badañ wskazuj¹, ¿e stopieñ zaawansowania procesu
tworzenia struktur systemu nadzoru w badanych firmach rodzinnych nie by³
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du¿y. O tej ocenie decyduje wykorzystanie najprostszego mechanizmu w podsystemie zarz¹dzania rodzin¹ (family governance) w postaci spotkañ rodziny, które cechowa³ niski stopieñ rozwoju wyra¿aj¹cy siê m.in. brakiem ich sformalizowania. Z kolei rada nadzorcza jako g³ówny element podsystemu nadzoru
korporacyjnego by³a obecna jedynie w 6 na 20 badanych firm rodzinnych.
Oceniaj¹c przydatnoœæ stworzonych do tej pory struktur systemu nadzoru
w badanych firmach rodzinnych, nale¿y stwierdziæ, ¿e dotychczasowe doœwiadczenia przedstawicieli starszego i m³odszego pokolenia potwierdzi³y pozytywny
wk³ad wnoszony przez spotkania rodziny, z kolei przydatnoœæ rady nadzorczej
zosta³a oceniona jako niska.
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Family Business Governance. The First observations from the Polish
Family Firms. (Summary)
The objective of this article was the assessment of the level of development of
the family governance system in Polish family firms as well as of the usefulness of
its established structures on a family level (family governance subsystem) and the
company level (corporate governance subsystem).
The assessment was made on the basis of the results received from research
conducted on twenty Polish family firms in 2013. The conducted research was
qualitative in character. The technique used for gathering data was the interview.
Thirty–nine representatives of the older and younger generation from the examined owner families took part in the research.
Received data indicate that the level of progress of the process of establishing family business governance structures in the researched family businesses
was not particularly high. Such an evaluation is supported by the use of only the
simplest mechanism in the family governance subsystem-family meetings-characterized by a low level of development expressed in a lack of formalization. In its
turn, the main element of the corporate governance subsystem-the supervisory
board-was present in only six of the 20 examined family companies.
In assessing the usefulness of family business governance structures developed up to now, the current experience of the examined representatives of the
older and younger generations have confirmed the positive input of family meetings, however the usefulness of supervisory boards was assessed as low.

Keywords
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