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UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE ROZWOJU FIRM 
RODZINNYCH W POLSCE 

EUROPEJSKIEJ

Wprowadzenie do problematyki firm rodzinnych

t

2016).
e, z 

naukowego punktu widzenia, fenomen firm rodzinnych (Family Business) jest 

1 ale 

e

1

2013).



zbiorowo

wnioski rekomendacje.. 

Firma rodzinna 

rodzinnym a bi

2

Wach, 2010).
Pomimo niezwykle bogatej literatury op

rodzinnych, paradoksalnie, brak jest jednak jednoznacznego, uniwersalnego 

2 u biznesowego, na co 



2010). 

na prz

istoty tego czym jest firma rodzina jest przede wszystkim jej wymiar 

nas

wszystkim dzieci. Dodatkowo, ist



(PwC 2016)3.

h w Polsce i w krajach Unii 
Europejskiej

4

Family life) wyznacza, obok statusu 
materialnego (Standard of living

Life 
satisfaction
2013).

emcy, 

3 -rodzinnego 

ws

(Piecuch, 2013).
4

-
Value Added) dla gospodarki na 

poziomie 57%. W Polsce, sektor MSP wytwarza 52,5%  VA i tworzy miejsca pracy dla ok. 68,4% 
wszystkich zatrudnionych (Muller, Julius, Herr, Koch, Peycheva, McKiernan 2017).



Figure 1. Family as an important and a very important value for citizens with reference to 
European Countries (%)

European Values Education Project 2008
Source: European Values Education Project 2008

icznego modelu 

w liczbie 

-



na grupie po
-rodzinnej od ekonomiczno-

biznesowej. W celu weryfikacji postawionej hipotezy roboczej, przeprowadzono 

Figure 2. Regression analysis: Profamily culture and family business activity with reference 
to all business organizations

2008; Surdej, Wach 2010)
Source: Own survey on the basis of conducted research(Mandl 2008; Surdej, Wach 2010)

-
krajach europejskic

liczby tego typu firm w funkcjonowaniu gospodarki.

K
Europejskiej

- sz



roz

zakresie sukcesji (Bakier, Gnat, Trzeszczkowski 2014).

rozw

etyzacji jak i dla wybranej grupy 61 

iego (62) 

fiskalne (15%); 2) skomplikowane i niejednoznaczne przepisy prawne (13%) oraz 

przeds 5. Trudno jest w tym punkcie 

Z punktu widzenia niniejszego opracowania, do najbardziej 

przedstawicieli firm rodzinnych w Polsce w zakresie oceny polityki wspierania 

ki 

rodzinnych w Polsce. Badania przeprowadzone przez Instytut Biznesu 

5 W podobnych 

-
41% (UE 30%; 3) Pozyskiwanie 

wykwalifikowanej kadry -
(10% UE), (KPMG, 2017).



- -

rodzinnej, powierzchowny charakter kultury prorodzinnej, brak postrzegania 
fi

z drugiej o brak zainteresowania wielu firm w zakre

Podsumowanie 

Z yk 

dla rodziny i firmy. 
Na podstawie przeprowadzonej w niniejszym opracowaniu analizy 

1)

2)

3)

w takim modelu efekt synergii.



1)

Operational 
definition
np. w formie karty / statusu / certyfikatu por. 

2)

3)
rodzinnych w krajach Unii Europejskiej w celu lepszego zrozumienia tego 

nym jak i 

4) Public Relation w zakresie promocji 
pozytywnego wizerunku instytucji rodziny jako dobra ekonomicznego w 
krajach UE.

5)
wsparcia merytorycznego, prawnego itd. dedykowanych dla firm 
rodzinnych w zakresie ich powstawania jak i rozwoju.

pozytywne jak i negatywne 

kojarzonym z 
niskimi kompetencjami, chaosem informacyjnym, brakiem profesjonalizmu, 

Bibliografia
1. Abdallah S., Stoll L., Eiffe F., Quality of life in Europe: Subjective well being [

w Europie: subiektywne dobre samopoczucie], European Commission, Luxembourg 2013.
2. Bakier 

[Some aspects of family business operations in Poland and abroad], PWSZ 

3. KPMG, Barometr Firm Rodzinnych [Family Business Barometer], KPMG, Warszawa 2017.
4. European Values Education Project, Atlas of European Values [., Projekt Edukacyjny 

], www.atlasofeuropeanvalues.eu, data 



5. Koczerga M., In serach of rationality: business students on family-owned firms [W
firmach rodzinnych]

6. perspektywy badawcze [Family Companies in 
Poland - Research Perspectives]
Warszawa 2007.

7. - -

[A family business is a brand. Report from a survey conducted as part of the 
"Family Business Statistics" project]

8. Mandl I., Overview of Family Business Relevant Issues [
], Austrian Institute for SME 

9. Muller P., Julius J., Herr D., Koch L., Peycheva V, McKiernan S., Annual Report on European 
SMEs 2016/2017[S -2017] ,
European Commission, Luxembourg 2017.

10. [Entrepreneurship. Theoretical basis],
C.H. Beck, Warszawa 2013.

11. PwC, Raport: Badanie firm rodzinnych 2016. Firmy rodzinne w obliczu zmian [PwC, Report: 
Family Business Survey 2016 - Family Businesses in the Face of Change], PwC Polska oraz 
Instytut Biznesu Rodzinnego, Warszawa-

12. [Family enterprises: 
essence and strategic behaviours]

13. innych [Determinants of the development of 
family businesses]

14. [Family enterprises 
facing the challenges of succession], Difin, Warszawa 2010.

15. [International 
activities of family businesses] Finanse. 

[Economics. Finance. Management], SGH, Warszawa 2013.
16. innowacyjnej strategii rozwoju firm 

rodzinnych [Opportunities and limitations of innovative development strategy of family 
companies] ["Modern Management" no. 4/2012],

DETERMINATION OF FAMILY BUSINESS DEVELOPMENT IN POLAND AT 
EUROPEAN UNION COUNTRIES PERSPECTIVE

Summary
Family business development in Poland, as much as in EU countries, represents true 

phenomenon that requires systematic research and analysis. In spite of all family business fall within 
to the same  economic rules as others, they are very often covered by the idealistic imagination. 
There is no doubt, one of the most important value that appears and develops within family business 
is related to mutual help and altruism. On the other hand, family business management has to be 
related both to social values and economic ones. It often leads to all kinds of internal and external 
conflicts. It is necessary to remember that family businesses represent globally 90% of all 
entrepreneurships.
Key words: Family business, Family business model, Family Entrepreneurship, Life satisfaction,
Economic and Social Values
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