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POLSKIE FIRMY RODZINNE
Biznes ze starej fotografii
Na polskie firmy rodzinne patrzymy przede wszystkim
przez pryzmat wartości, o których biznes chętnie mówi.
Problem w tym, że ta miła, „uduchowiona” tematyka
przesłania problemy, które wymagają szybkiego działania
POLSKIE FIRMY RODZINNE. KONDYCJA, SZANSE, WYZWANIA – tak za-

tytułowaliśmy opublikowany w nr. 1/2020 naszego pisma raport poświęcony środowisku biznesowemu, na którym opiera się znaczna część polskiego
produktu krajowego, a które nie dość, że nadal czeka na właściwe zdefiniowanie swojej roli, to – z punktu widzenia obserwatorów polskiej przedsiębiorczości – wciąż potrzebuje wsparcia. Nie tylko finansowego czy – nazwijmy
to – duchowego, ale merytorycznego, edukacyjnego. Kogoś, kto czasem po
prostu poprowadzi co mniejszych graczy przez meandry rynku, które duże
firmy pokonują bez przeszkód.
I TO JEDYNY POWÓD, DLA KTÓREGO POSTANOWILIŚMY W „FORBESIE”

na własną rękę zbadać ten segment. Ponad 400 firm, których „rodzinność”
nie budzi wątpliwości, otrzymało specjalną ankietę. Ponad 300 z nich na pytania odpowiedziało, prawie 150 przedsiębiorców pod nazwiskiem i nazwą
firmy. To wystarczyło, by już po wstępnym opracowaniu wyników zorientować się, że konkluzja, ku której zmierzamy, w znaczący sposób różniła się
od konkluzji teoretycznie podobnych raportów o firmach rodzinnych, które
trafiają co pewien czas na rynek.

FOT.: MATERIAŁY RASP

„RODZINNY” RAPORT w założeniach miał być publikacją jednorazową, przy-

czynkiem do dyskusji na styczniowym I Kongresie Firm Rodzinnych magazynu
„Forbes”, jednak z racji jego bardzo nieoczywistych wniosków postanowiliśmy powtarzać go co roku. Za trzy–pięć lat będziemy w stanie opisać trendy
i kierunek, w którym podążają polskie firmy, ale przede wszystkim zweryfikować, czy głód wiedzy o modelach biznesowych w tak gwałtownie zmieniającym się świecie, jaki sygnalizują dziś, został zaspokojony...
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Biznes oparty
na rodzinach

MAREK MUSZYŃSKI

Firmy rodzinne
wypracowują w Polsce
od 62 do 73 proc. PKB.
Jest ich ok. 830 tys.
Choć każda boryka się
z innymi problemami, to
muszą się też mierzyć ze
wspólnymi wyzwaniami

J

Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoją firmy rodzinne, jest sukcesja. Pierwsze pionierskie pokolenie przedsiębiorców stopniowo przekazuje firmy w ręce następców
– mówił Marek Niedużak, wiceminister rozwoju, na Kongresie
Firm Rodzinnych zorganizowanym przez redakcję „Forbesa”.
Firma rodzinna nie oznacza już dzisiaj firmy działającej lokalnie. Co trzecia działa tylko na rynku krajowym, reszta stara się wychodzić lub jest obecna na rynkach zagranicznych.
Na pytanie o to, kiedy firma rodzinna staje się korporacją
i zaczyna potrzebować zewnętrznych menedżerów, odpowiadał m.in. Henryk Orfinger, współzałożyciel firmy Dr Irena Eris: – Po kilkunastu latach od rozpoczęcia działalności,
a zaczynaliśmy 36 lat temu, zdałem sobie sprawę, że rozrośliśmy się już tak bardzo, że wsparcie zewnętrznych menedżerów jest konieczne.
DOŚWIADCZENIAMI Z PRZEKAZYWANIA ZARZĄDZANIA oso-

bom trzecim podzielił się także Adam Sikorski, prezes Unimotu.
– W latach 2005–2006 rozpoczęliśmy ekspansję zagraniczną i uzupełniliśmy zarząd o specjalistę od finansów. Po pewnym czasie przekazaliśmy zarządzanie osobom z zewnątrz
i nie okazało się to najlepszym wyborem. Pięć lat temu musiałem wrócić na stanowisko prezesa – mówił.

– To przedsiębiorca, a nie przypadek dobiera ludzi i tworzy wokół siebie zespół, który wygrywa na rynku. Ukorporacyjnienie, czyli nadanie ram organizacyjnych, w pewnym
momencie jest w rodzinnej firmie konieczne, chociaż ja nie
jestem zwolennikiem ściągania menedżerów z zewnątrz. Lepiej postawić na osoby, które wyrosły razem z firmą – mówił
Sławomir Horbaczewski, doradca strategiczny.
Tomasz Styczyński, wiceprezes Banku Pekao SA, oceniał, że przed wyzwaniem sukcesji stoi 2 mln firm w Polsce.
– Pokolenie, które budowało gospodarkę wolnorynkową,
przechodzi w jesień swego życia i chce przekazać firmy następcom. Wyzwań jednak jest więcej. Innowacyjność, badania i rozwój, rewolucja Przemysłu 4.0 to niektóre z nich.
A my w Polsce nie mieliśmy na szerszą skalę zjawiska łączenia się takich firm w większe organizmy, co ułatwiłoby sprostanie tym wyzwaniom. Bank Pekao chce rosnąć z naszymi
klientami i osiągnąć wspólny sukces.
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O przyszłości branży
medialnej opowiadał gość
specjalny Kongresu
Michael Ringier,
współwłaściciel Ringier AG

Czy firmy rodzinne mają stawać się koncernami – zastanawiał się
podczas jednej z debat doradca strategiczny Sławomir Horbaczewski

O tym, jak banki
powinny traktować firmy
rodzinne, opowiada
Artur Czepczyński
(po lewej), właściciel
i prezes firmy ABC
Czepczyński

FOT.: PAWEŁ PAWŁOWSKI/ZELAZNASTUDIO.PL

Polskie firmy radzą sobie już z ekspansją za granicą. Ich
twórcy zastanawiali się, jaki model takiego rozwoju wybrać.
– W 2000 roku osiągnęliśmy 45 proc. udziału w rynku polskim i zaczęliśmy myśleć o wyjściu za granicę. Kupiliśmy
pierwszą spółkę i udało się zwiększyć jej obroty trzykrotnie – opowiadał Wiesław Podraza, twórca Sanplastu, producenta wyposażenia do łazienek.
O ROZWOJU NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH mówił też
Michał Ptaszek, współwłaściciel firmy JMP Flowers.
– Jeszcze na studiach założyłem spółkę w Wiedniu. Obsługuje północne Włochy, Austrię i Bałkany. Pięć lat później
otworzyliśmy firmę w Moskwie. Dziś jedną trzecią obrotów
mamy z Wiednia, jedną trzecią z byłego ZSRR, a pozostałe
z Polski. Gdybym drugi raz wchodził do Austrii, kupiłbym tam
miejscową firmę. W Rosji było nam łatwiej wystartować, dziś
dostarczamy świeże kwiaty nawet na Kamczatkę – opowiadał.

Kiedyś obowiązującym modelem ekspansji był ten zakładający najpierw budowanie marki i sukces na rynku polskim,
a następnie zawiązywanie współpracy z firmą zagraniczną. Według Ryszarda Wojtkowskiego z Resource Partners
te recepty mogą być już dzisiaj nieaktualne. Jego zdaniem
obecnie problemem firm rodzinnych jest brak umiejętności
podzielenia się w firmie władzą.
– Ta umiejętność pozwala choćby na sięgnięcie po jeszcze jedno źródło finansowania, mianowicie kapitał funduszy private equity – zwracał uwagę.
Z raportu „Firmy rodzinne w Polsce” opublikowanego
w styczniowym „Forbesie” wynika, że polskie firmy rodzinne wciąż rzadko korzystają z taniego pieniądza dostępnego na rynku, zbyt często posiłkując się środkami własnymi.
– Kapitał własny jest najdroższy, ale jest też najszybszy,
bo można podjąć decyzję w ciągu kilku dni, a potem zdecydować się na refinansowanie – tłumaczył Wiesław Podraza, twórca Sanplastu.
Na gali kończącej I Kongres Firm Rodzinnych redakcja
przyznała nagrody tym rodzinnym firmom, które najlepiej
wspierają lokalne inicjatywy i są społecznie odpowiedzialne.
Rodzinnym Filantropem Roku 2019 został Artur Czepczyński, właściciel i prezes firmy ABC Czepczyński, Akceleratorem Rozwoju 2019 nagrodzona została Małgorzata
Bieniaszewska, właścicielka firmy MB Pneumatyka, w kategorii Zrównoważony Rozwój zwyciężył Jerzy Starak, właściciel Zakładów Farmaceutycznych Polpharma, Rodzinnym
Ambasadorem Roku 2019 został Adam Mokrysz, prezes
Grupy Mokate, nagrodę specjalną Banku Pekao SA dostał
Fibrain prowadzony dziś przez synów założyciela, Jana Kalisza – Bartłomieja i Rafała, a Firmą Rodzinną Roku 2019
zostały Piekarnie Cukiernie Putka.
MAREK MUSZYŃSKI
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Większość rodzinnych przedsiębiorstw uważa, że w Polsce opłaca się prowadzić firmę rodzinną. Firmy te na rynku postrzegane są, jako godne zaufania, gwarantujące
stabilność, pracę w miłej rodzinnej atmosferze, kultywujące tradycję. Fakt, że firma należy do rodziny, często
ułatwia prowadzenie działalności, rozmowy z kontrahentami czy instytucjami finansowymi. Ponad 80 proc. firm
deklaruje, że podkreśla jej rodzinny charakter w kontaktach z partnerami biznesowymi i klientami.
NA PYTANIE, CZY W POLSCE OPŁACA SIĘ BYĆ FIRMĄ RODZINNĄ, 56,5 PROC. PRZEDSIĘBIORSTW odpowiedziało

twierdząco. Najczęściej pojawiające się argumenty to
przede wszystkim rodzinna atmosfera pracy – tak twierdzi
48 proc. przedstawicieli biznesu rodzinnego. Na rodzinie można zawsze polegać – przyznaje 44 proc. ankietowanych. Na rynku firmy rodzinne postrzegane są jako
solidni partnerzy biznesowi – uważa 40 proc. Ponadto
firmy rodzinne są lepiej odbierane przez klienta i cieszą
się większym zaufaniem. Nie bez znaczenia jest dbanie
o tradycję przekazywane z pokolenia na pokolenie. Coraz więcej firm rodzinnych w Polsce, a także na świecie podkreśla fakt bycia rodzinną w swoich działaniach
marketingowych oraz w komunikacji z otoczeniem.
Nie wszyscy przedstawiciele biznesu rodzinnego
są tego zdania. Wśród ankietowanych firm nie zabrakło negatywnych opinii. Firmy rodzinne twierdzą,
że małe przedsiębiorstwa są gorzej traktowane przez
administrację rządową niż duże korporacje, chodzi np.
o przepisy, podatki. Często większe ulgi i znaczenie mają
potężne koncerny niż małe firmy. Ryzyko prowadzenia
biznesu w 100 proc. ponosi rodzina. Pojawiły się także
odpowiedzi, że często firmy rodzinne postrzegane są
jako coś złego, co powstało i posiada majątek z podejrzanych źródeł, a nie z ciężkiej pracy.

FOT.: GETTY IMAGES

Bycie firmą rodzinną
to duże wyzwanie.
Z jednej strony
olbrzymie ryzyko
prowadzenia
działalności,
odpowiedzialność
za współpracowników
i pracowników,
z drugiej satysfakcja
z sukcesów,
pielęgnowanie
tradycji, praca
z rodziną
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ZDANIEM FIRMY RODZINNEJ
ADAMIETZ SP. Z O.O.,
STRZELCE OPOLSKIE

To nie jest dobre pytanie – opłaca się czy nie opłaca.
Firma rodzinna ma bardzo trudne warunki funkcjonowania,
w szczególności z powodu ograniczonego dostępu
do szeroko rozumianego kapitału, którego brak jest
elementem hamującym dynamiczny rozwój.
Branża, w której funkcjonuje spółka, generuje stosunkowo
niskie marże, co powoduje, że akumulacja kapitału następuje
bardzo wolno, a to bardzo ogranicza możliwości rozwojowe.
Jednocześnie, paradoksalnie, z uwagi na specyfikę
procesów, a także wymogi formalne (zabezpieczenia, kaucje,
gwarancje, wydłużony proces cashflowowy) wymaga bardzo
dużego zaangażowania tegoż właśnie kapitału.

ARCHE SP. Z O.O., WARSZAWA

Jako firma rodzinna łatwiej i szybciej podejmujemy decyzje
i reagujemy na zmiany, trendy na rynku. Maksymalizacja
zysków nie jest naszym głównym celem. Zwracamy uwagę
na wartości, jakie proponujemy, podejmujemy się projektów
społecznych. Jesteśmy pozytywnie odbierani przez
naszych partnerów i klientów. Firma integruje się z lokalną
społecznością, wspiera akcje charytatywne, inicjatywy
społeczne.

GRUPA OKNOPLAST, PODŁĘŻE

Będąc polskim przedsiębiorstwem, opłaca się być firmą
rodzinną, zwłaszcza gdy planuje się ekspansje zagraniczne.

Świadomość współpracy z firmą rodzinną całkowicie
zmienia podejście kontrahenta do rozmowy biznesowej.
Oczywiście podejście to jest zdecydowanie na plus.

GRUPA RABEN

Bazując na własnym przykładzie, możemy stwierdzić,
że firma rodzinna ma przewagę nad innymi
przedsiębiorstwami, ponieważ klientów i pracowników
traktuje jak członków rodziny. Podejście do pracowników,
które widoczne jest w firmach rodzinnych, sprawia, że czują
się oni z nami silniej związani i utożsamiają się z celami
przedsiębiorstwa. Wśród dobrych stron działalności firm
rodzinnych należy wymienić nastawienie nie tylko na wyniki
finansowe, ale również planowanie długofalowego rozwoju
oraz szybkość podejmowania decyzji.

KACZMAREK ELECTRIC S.A.,
WOLSZTYN

W mojej ocenie bycie firmą rodzinną niczego nie
gwarantuje, raczej nie ułatwia, ale nie stanowi też jakiegoś
ograniczenia. W tak dynamicznych czasach firmy muszą
mieć ciekawy pomysł na siebie i umieć go realizować.
Powinny się wyróżniać na tle konkurencji i mieć do
zaoferowania swoim klientom coraz więcej, zbudować
swoją ofertę dodatkowych korzyści dla klientów.
Wyjątkową wartością w takim biznesie jest to, że dla
całej rodziny jest to ważna część życia – wspólne źródło
utrzymania, wspólna pasja, coś, w co angażuje się swój
czas i serce. Rodzina to też wyjątkowe zaufanie i wsparcie,
a to jest duża siła w biznesie.

DLACZEGO W POLSCE OPŁACA SIĘ BYĆ FIRMĄ RODZINNĄ?
JAKIE SPECYFICZNE WARTOŚCI firm rodzinnych są najważniejsze dla ich przedstawicieli?
Okazuje się, że niekoniecznie chodzi o takie, które łatwo się �monetyzująˮ. Ta �opłacalnośćˮ bycia firmą
rodzinną nie jest wcale przez przedsiębiorców rozumiana jedynie w kategoriach zysków i strat

(w proc.)

RODZINNA
ATMOSFERA PRACY

48%

NA RODZINIE MOŻNA
ZAWSZE POLEGAĆ
– WZAJEMNE ZAUFANIE

44%

WIĘKSZE ZAUFANIE
KONTRAHENTÓW DO FIRMY/
SOLIDNY PARTNER
BIZNESOWY

40%

WIĘKSZY SZACUNEK
DLA KLIENTA

32%
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Nie należy rozpatrywać rodzinności firmy w takich
kategoriach. Bycie firmą rodzinną to kwestia wartości,
kultury organizacyjnej i pewnych zasad, zgodnie z którymi
firma prowadzi swoją działalność. W firmie rodzinnej istotne
są wartości takie jak zaufanie, tolerancja, uczciwość czy
traktowanie innych w sposób, w jaki samemu chciałoby
się być traktowanym. To one są przysłowiową miarą, do
której przykładane są decyzje mogące mieć wpływ na życie
pracowników i funkcjonowanie firmy. O ile to te wartości
mogą również przyciągać talenty, o tyle nadal każda
firma rodzinna to biznes, w którym podejmuje się ryzyko,
obserwuje rynek i reaguje na zmiany.

MB PNEUMATYKA SP. Z O.O.,
SULECHÓW

Dziś firmy rodzinne traktowane są z szacunkiem i mają
wsparcie wielu instytucji – państwowych i tworzonych
przez niezależne organizacje. Zauważyliśmy, że rośnie
nasza przewaga konkurencyjna nad korporacjami, które są
mniej elastyczne w podejściu do klienta. Będąc firmą
rodzinną, udowadniamy, że relacje biznesowe mają czasem
większe znaczenie niż krótkoterminowy zysk.

MKW SUCHECKI SP. Z O.O.,
OSTROŁĘKA

Po pierwsze atmosfera panująca w firmach rodzinnych
jest niezastąpiona, nigdzie indziej taka nie panuje, są tutaj
prawdziwe, ciepłe i rodzinne wzorce, które przeplatają się
z relacjami służbowymi, co sprzyja efektywności pracy. Po

FOT.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

POZYTYWNY
ODBIÓR
PRZEZ KLIENTA

28%

GWARANTUJE
WIĘKSZĄ
STABILNOŚĆ

24%

PLANOWANIE
DŁUGOFALOWEGO
ROZWOJU

20%

drugie w takich firmach każdy się zna – bynajmniej u nas.
Nie ma anonimowych ludzi, tzw. pionków w grze, nie ma
też „wyścigu szczurów” jak w korporacjach. Większość
pracowników, którzy przychodzą do pracy, po prostu
„zostaje na dłużej”. I po trzecie firma rodzinna to siła
– jak prawdziwa rodzina.

TS PACK BIAŁOGARD
SP. Z O.O. SP.K., BIAŁOGARD

Uważamy to za nasz atut, ponieważ firmy przekazujące zarządzanie z pokolenia na pokolenia budują markę/brand swoich
nazwisk (rodzin); jest to wartość dodana, która jest postrzegana pozytywnie zarówno przez obecnych, jak i potencjalnych
kontrahentów. Firmy rodzinne patrzą w przyszłość, ponieważ
muszą zapewnić trwałość i zrównoważony wzrost dla przyszłych pokoleń, a tym samym dla pracowników oraz kontrahentów. Rodzinne biznesy nie należą do grona tworów
kapitałowych, które przechodzą nieustannie z rąk do rąk finansowych gigantów.

ODPOWIEDŹ ANONIMOWA

Opłacalność biznesu rodzinnego w Polsce jest zagrożona zakusami przejmowania biznesu przez „rekiny”. Często małe firmy muszą stawać przed problemem borykania się z olbrzymią
biurokracją, która obniża rentowność.
W Polsce opłaca się być firmą rodzinną, ale pod warunkiem, że rodzina w niej pracująca potrafi być bardzo dobrze
zdyscyplinowana i zorganizowana. To w znacznym stopniu
ułatwia zarządzanie i kontroling. Ponadto klienci bardziej ufają firmom rodzinnym i współpraca odbywa się dużo płynniej.

ŚWIEŻE
SPOJRZENIE
MŁODSZEGO
POKOLENIA

20%

DBANIE
O TRADYCJĘ
PRZEKAZYWANE
Z POKOLENIA
NA POKOLENIE

SZYBKOŚĆ
PODEJMOWANIA
DECYZJI

20%

20%

FOT.: GETTY IMAGES

LPP S.A., GDAŃSK

Źródło: „Forbes”
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Ponad 54 procent firm uważa, że ich rodzinność
ma wpływ na podejmowane przez kontrahenta
umowy, a 81,5 proc. podkreśla rodzinny charakter
firmy w czasie rozmów z partnerami biznesowymi
i klientami. Nie bez znaczenia jest też fakt,
że na spotkania biznesowe przychodzi
zazwyczaj właściciel firmy, a co za tym idzie,
czas podejmowania decyzji jest znacznie
krótszy niż na przykład w korporacjach
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CZY DEKLARACJE O RODZINNOŚCI
UŁATWIAJĄ/UŁATWIŁY KIEDYKOLWIEK
PAŃSTWA FIRMIE DZIAŁALNOŚĆ?

CZY PODKREŚLAJĄ PAŃSTWO RODZINNY
CHARAKTER FIRMY WŚRÓD PARTNERÓW
BIZNESOWYCH I KLIENTÓW?

W ROZMOWACH Z KONTRAHENTAMI warto wspomnieć o swej
rodzinności. W prawie połowie przypadków nic z tego nie wynika.
Ale z drugiej strony w ponad połowie – skutkuje

FIRMY RODZINNE są dumne ze swojej formuły prawnej
i organizacyjnej. Uważają, że to jest specyficzna wartość,
którą warto się chwalić na zewnątrz

(odpowiedzi ﬁrm w proc.)

(odpowiedzi ﬁrm w proc.)

TAK

NIE

TAK

NIE

18,5
45,7

54,3
81,5
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AMW CLOVER SP. Z O.O. SP.K.,
PYRZOWICE

Często spotykamy się z sytuacją, że to właśnie nasi
partnerzy biznesowi już przed spotkaniem wiedzą, że
jesteśmy firmą rodzinną. Czasami dopytują o historię i jak
udało się znaleźć w miejscu, w którym jesteśmy. Na
pewno firmy takie jak my cieszą się dużym zaufaniem
i zapewniają komfort stabilnej współpracy.

KSH SP. Z O.O. SP.K,
ŚREM

Rodzinny charakter ﬁrmy jest dla partnerów biznesowych wartością wyjątkową. Buduje od razu wiarygodność i zaufanie do naszego biznesu. Firma, która jest
prowadzona od kilkudziesięciu lat z pokolenia na pokolenie, daje poczucie bezpieczeństwa naszym klientom
i fachowości. Budowana przez te wszystkie lata marka
i nazwisko mówią już same za siebie.

NARZĘDZIOWNIA PSZENICA
SP. Z O.O., PRASZKA STROJEC

Rodzinny charakter ﬁrmy podkreślany jest przy każdych
rozmowach biznesowych. W trakcie różnych audytów
wprost wskazywane są dane dotyczące „rodzinności”
ﬁrmy. Propagowane są także wśród pracowników możliwości zatrudnienia ich rodzin w ﬁrmie.

SODA PLUSS SP. Z O.O., KRĘPICE

Deklaracja o rodzinności ﬁrmy ułatwia działalność,
jesteśmy postrzegani jako wiarygodny partner biznesowy,
z którym można realizować wieloletnie projekty. Status
ﬁrmy rodzinnej jest naszym atutem w rozmowach
partnerskich z ﬁrmami rodzinnymi z Niemiec i Włoch.

TARCZYŃSKI S.A., TRZEBNICA

Rodzinność naszej ﬁrmy jest bardzo ważnym aspektem
związanym z rozwojem i budową kolejnych kontaktów.
Dla naszych klientów i kontrahentów jest to z jednej
strony potwierdzenie jakości, którą podpisujemy własnym
nazwiskiem, a z drugiej strony krótkiej ścieżki
decyzyjności związanej z rozmową bezpośrednio z właścicielami, którzy są aktywnie zaangażowani w pracę
ﬁrmy. Rodzinność ma jeszcze jeden ważny aspekt – jest
poświadczeniem, że obrany przez ﬁrmę kurs nie zmieni
się np. wraz ze zmianą władz i osób decyzyjnych,
co może być problemem w wielu ﬁrmach działających
na rynku.

ODPOWIEDŹ ANONIMOWA

Kontakty handlowe są o wiele łatwiejsze, kiedy decyzje
zapadają po rozmowie dwóch wspólników. Procedowanie umów nie jest tak długie i wielokrotnie odkładane
ze względu na brak podpisów kilku decydentów.

FOT.: GETTY IMAGES

ZDANIEM FIRMY RODZINNEJ
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tr oc hę
Stat yst y k i
POLSKIE FIRMY RODZINNE
ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEWAŻNIE
W RĘKACH DRUGIEGO POKOLENIA,
zarządzane są przez właścicieli, pracują w nich przynajmniej dwa pokolenia. Większość ﬁrm rodzinnych prowadzi działalność na rynku krajowym.
Najczęściej działają w branży handlowej, a także budowlanej i transportowej. Zajmują się także przetwórstwem
przemysłowym.

W PONAD 90 PROCENTACH RODZINNYCH FIRM WŁADZE SPRAWUJE WŁAŚCICIEL LUB WSPÓŁWŁAŚCICIEL. Obecnie 40 procent
rodzinnych ﬁrm zarządzanych jest
przez drugie pokolenie, w 32,6 proc.
prezesami są założyciele przedsiębiorstwa, a w 17 proc. kierują nimi wspólnie rodzice i ich dorosłe już dzieci.
W najstarszych ﬁrmach zarządza już
czwarte pokolenie.

KTÓRE Z KOLEI POKOLENIE
OBECNIE ZARZĄDZA FIRMĄ?

CZY PREZESEM FIRMY JEST JEJ
WŁAŚCICIEL/GŁÓWNY WSPÓŁWŁAŚCICIEL?

POLSKIE FIRMY RODZINNE są młode. W ogromnej większości
powstały w latach 90. Nic więc dziwnego, że na ich czele
stoją przede wszystkim ich założyciele albo ich dzieci

SZEF I WŁAŚCICIEL to w prawie wszystkich firmach jedno i to
samo. Ma to swoje pozytywne konsekwencje – bardzo skraca się
ścieżka decyzyjna. Może to też jednak ograniczać wzrost firm

trzecie i czwarte
drugie i trzecie

TAK

(odpowiedzi ﬁrm w proc.)

pierwsze i drugie

trzecie

NIE

2,2
3,0
17,0

9,6
32,6

0,7
4,4

40,0

drugie
Źródło: „Forbes”

90,4
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(odpowiedzi ﬁrm w proc.)
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PONAD POŁOWA FIRM W MOMENCIE
OTWIERANIA BIZNESU
ZATRUDNIAŁA 2–3 OSOBY, obecnie zatrudnienie w niektórych podawane jest
w tysiącach osób. Większość przedsiębiorstw działa lokalnie bądź w określonym rejonie kraju. Produkty i usługi
29 proc. ﬁrm rodzinnych dostępne są
na terenie całego kraju. Aż 65,9 proc.
ﬁrm deklaruje, że eksportuje towary
głównie do Niemiec, Czech i Francji.

WIĘKSZOŚĆ FIRM RODZINNYCH
NIE WYOBRAŻA SOBIE, BY ICH
MAJĄTKIEM ZARZĄDZAŁA OSOBA
NIESPOKREWNIONA. Mają duże zaufanie do swojej rodziny, czasem
w jednej ﬁrmie pracują nawet trzy pokolenia. Istnieją na rynku ﬁrmy, które
z założenia zatrudniają tylko bliższych
lub dalszych krewnych. Aż 45 proc.
ﬁrm zatrudnia przynajmniej dwie osoby z rodziny, w 20 proc. pracują trzy
spokrewnione osoby, a w 15 proc.
cztery i więcej. Jak wynika z ankiety,
najwięcej – ponad 70 proc. – jest ﬁrm
dwupokoleniowych, 19,3 proc. stanowią ﬁrmy jednopokoleniowe, a ponad
10 proc. trzypokoleniowe.

Ja k inwe stuj e b izne s r o d zin n y






GNIOTPOL
TRAILERS

FABRYKI MEBLI
FORTE

SANPLAST

linia do produkcji
wyrobów
z odlewów
projekt badawczo– budowa i uruchomineralnych
z syste-rozwojowy, w wyniku
mienie fabryki płyty
mem
redukcji
lotnych
którego powstała
wiórowej TANNE
HULANICKI
związków
nowa gama prow Suwałkach,
BEDNAREK
organicznych
duktów z serii BDF
koszt około
OCHNIK
budowa hali maga- – wartość inwestycji
– wartość inwestycji
w latach 2016–2019
zynowo-produkcyjnej
ﬁrma otworzyła lub
– wartość inwestycji
powiększyła
8 mln zł oraz zakup
55 swoich salonów,
zautomatyzowanych
kosztem około
linii produkcyjnych –
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Podatki
przy planowaniu
sukcesji

AGATA DZIWISZ

RAPORT KONGRES FIRM RODZINNYCH

Kluczem przy planowaniu sukcesji w firmie
rodzinnej jest poznanie sytuacji przedsiębiorstwa,
rodziny właścicieli oraz zamierzonych celów
przyszłej struktury. Dopiero znajomość
wszystkich istotnych okoliczności pozwala
na opracowanie efektywnej strategii działań
czenia VAT. Co prawda negatywną interpretację podatkową
wydaną w takiej sprawie uchylił niedawno WSA w Warszawie, niemniej wyrok sądu nie jest prawomocny. Nie można
więc wykluczyć sporów pomiędzy podatnikami a administracją skarbową.
To pokazuje, jak istotne przy sukcesji międzypokoleniowej
jest zaplanowanie działań z odpowiednim wyprzedzeniem,
z uwzględnieniem wszystkich istotnych faktów oraz z właściwym wykorzystaniem dostępnych rozwiązań prawnych.
BEZPIECZEŃSTWO PODATKOWE NALEŻY ZATEM ROZUMIEĆ przede wszystkim jako maksymalnie poszerzoną wiedzę

co do skutków podatkowych wybranego rozwiązania, ewentualnych ryzyk podatkowych (tj. zdarzeń, które mogą doprowadzić do negatywnych konsekwencji podatkowych, np. do
zakwestionowania transakcji przez administrację skarbową
z wykorzystaniem tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania), a także wszelkich instrumentów pozwalających na
ograniczenie takich ryzyk.
Jednym z instrumentów, które pozwalają upewnić się co
do skutków podatkowych konkretnej struktury sukcesji, jest
wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. Składanie wniosków łączy się jednak z wymiernym ryzykiem dla przed-

FOT.: TOMASZ BONIECKI

T

Taka strategia może wykorzystywać zarówno stosunkowo
proste rozwiązania dostępne w polskim reżimie prawnym,
jak i bardziej rozbudowane instrumenty – np. fundacji utworzonej poza granicami Polski.
Przykładem rozwiązania dostępnego w polskim prawie
są obowiązujące od ponad roku w naszym kraju przepisy
o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa, które dają możliwość przekazania przedsiębiorstwa osoby fizycznej spadkobiercom. Niestety, rozwiązanie to nie jest wolne od wad.
Zostało ono zadedykowane wyłącznie osobom fizycznym,
które jednoosobowo prowadzą swoją działalność gospodarczą. Zgodnie z raportem NIK, regulacje o zarządzie sukcesyjnym co prawda umożliwiły spadkobiercom zmarłych
przedsiębiorców kontynuowanie działalności gospodarczej
do czasu ostatecznego uregulowania spraw spadkowych,
ale wprowadziły też nadmierny rygoryzm w zakresie podatku od spadków i darowizn czy też nie przewidziały przekazania firmy zmarłego jego spadkobiercy.
Co więcej, ostatnio organy podatkowe zaprezentowały
stanowisko, zgodnie z którym jeśli po śmierci nestora firmy
spadkobiercy kontynuują jego działalność bez ustanowienia
zarządcy sukcesyjnego, to obciąża ich obowiązek dokonania tzw. spisu z natury towarów pozostałych w firmie i rozli-

12 | FORBES 2020

012-013_KFR_2020.indd 12

14.04.2020 14:33

forbes.pl

Agata Dziwisz,
adwokat, Kancelaria
Kochański & Partners

siębiorcy, na przykład wdania się w spór
do których istnieje uzasadnione przypuszczesądowy z organem interpretacyjnym lub przenie, że mogą stanowić czynności mające na
celu unikanie opodatkowania.
prowadzenia u niego kontroli podatkowej (co
w rezultacie może doprowadzić do wymiaW takim przypadku właściwym sposobem
Właściwe
ru podatku). Co więcej – nawet pozytywna
upewnienia się co do skutków podatkowych
przygotowanie
interpretacja podatkowa nie zawsze będzie
jest złożenie wniosku o wydanie tzw. opinii zaplanów
sukcesyjnych bezpieczającej. Jest to jednak instytucja zdechronić podatnika. Istotne znaczenie przy
tym ma nie tylko możliwość zmiany, stwiercydowanie bardziej kosztowna od wniosku
może pozwolić
dzenia wygaśnięcia czy też uchylenia pozyo wydanie interpretacji (sam wniosek o wyfirmie rodzinnej
tywnej interpretacji, ale również sama jakość
danie opinii podlega opłacie w wysokości
na swoiste
wniosku o jej wydanie.
20 tys. zł, podczas gdy wniosek o wydanie
ubezpieczenie się
Przy wyborze bardziej skomplikowanych plainterpretacji podatkowej kosztuje zasadniczo
od negatywnych
nów sukcesyjnych należy mieć też na względzie
40 zł lub kilkukrotność tej kwoty).
konsekwencji
wspomnianą już klauzulę przeciwko unikaniu
opodatkowania, która pozwala administraOPRÓCZ ROZWIĄZAŃ INSTYTUCJONALpodatkowych
cji skarbowej na zakwestionowanie skutków
NYCH ISTNIEJĄ RÓWNIEŻ INNE METODY
danej czynności, jeśli zostanie ona oceniona jako prowaodpowiedniego podatkowego zabezpieczenia planowanej
dząca do osiągnięcia niedopuszczalnej korzyści podatkosukcesji, które powinny jednak każdorazowo być dostosowej (tzn. do unikania opodatkowania). W praktyce może to
wywane do konkretnej sytuacji.
oznaczać, że czynność planowana jako neutralna podatkoWłaściwe przygotowanie planów sukcesyjnych może powo może być uznana za opodatkowaną.
zwolić firmie rodzinnej na swoiste ubezpieczenie się od neO ile samo stosowanie klauzuli przez administrację skargatywnych konsekwencji podatkowych – rozumiane jako
bową dla kwestionowania skutków podatkowych transakcji
pozyskanie optymalnej pewności co do skutków podatkowych. Odpowiednia świadomość w tym zakresie jest nanależy wciąż do rzadkości, to jednak jej wpływ na planowanie podatkowe jest doniosły. Wymiernym skutkiem wprotomiast jednym z kluczowych elementów bezpiecznego
wadzenia klauzuli jest oczywista obawa przedsiębiorców
prowadzenia biznesu.
o jej zastosowanie (czyli brak pewności). Kolejnym efekAGATA DZIWISZ,
tem wprowadzenia klauzuli jest możliwość odmowy wydaadwokat, partner w kancelarii Kochański & Partners, szef
praktyki prawa podatkowego
nia interpretacji podatkowej co do elementów wniosku, co
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Optymalne
dopasowanie
finansowania

PIOTR KOCHAŃSKI

Utrata kontroli
nad firmą rodzinną,
związana
z pozyskiwaniem
nowych źródeł
finansowania, oznacza
dla jej założycieli trudną
do przyjęcia sytuację,
że strategia firmy,
wizerunek czy
zachowania rynkowe
stają się odtąd
elementem
autonomicznym,
niezależnym
od woli rodziny
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Wielokrotnie w swojej karierze rozmawiałem z twórcami
Firmy rodzinne niechętnie szukają agresywnych, krótkofirm, którzy zdecydowali się na sprzedaż inwestorom więkterminowych dostawców kapitału, którzy pomimo obietnic
szościowych pakietów. Po roku lub dwóch nie poznawali
szybkiego wzrostu wartości firmy pozbawiają je rodzinnego
swojej firmy, nie utożsamiali się z nią, widząc, że pierwotcharakteru oraz niezależności właścicieli w określeniu kiene wartości, które im przyświecały, nie są już wartościami
runków i tempa rozwoju firmy. Dlatego ciekawym alternatywnowych właścicieli i powoływanych przez nich profesjonalnym rozwiązaniem jest finansowanie związane z pożyczkami
nych członków zarządu. Niektórzy żałowali, że ich nazwilub ze wspólną inwestycją z osobą indywidualną, zwaną
w świecie finansów „High-Net-Worth Individual” (HNWI).
sko widnieje wciąż w nazwie spółki – tak już dla nich obcej.
Charakterystyczny dla firm rodzinnych jest tak zwany
„trójkąt biznesu rodzinnego”. To wzajemna relacja trzech
KIM JEST TAKI „POSIADACZ WYSOKIEJ WARTOŚCI AKelementów – kapitału, zarządzania bieżącą płynnością i zaTYWÓW NETTO”? Może to być nasz przyjaciel, członek
pewnienia kontroli nad rodzinnym biznesem. Nie jest to
rodziny, biznesmen, który jest właścicielem aktywów płynnych powyżej pewnej kwoty, zazwyczaj definiowanej jako
problem, którego rozwiązanie jest zawężone do kredytu
wielokrotność liczby sześciocyfrowej, czasem siedmiocybankowego lub sprzedaży udziałów w firmie.
frowej. Takie finansowanie to podział ryzyka
Dylemat związany z uzyskaniem balansu
i możliwość łatwego wydzielenia inwestycji
pomiędzy potrzebami kapitałowymi a kontrolą
do osobnej spółki, w której HNWI może parnad rodzinnym biznesem rozwiązuje powoływanie tzw. rodzinnych spółek holdingowych.
tycypować kapitałowo i dzielić z firmą rodzinPrywatne spółki holdingowe, całkowicie konną zarówno korzyści, jak i ryzyko.
Biznesy budowane
trolowane przez rodzinę, posiadają celowe
Partnerstwo z HNWI to przede wszystkim
spółki zależne, które mogą być notowane na
wspólnie wyłącznie zysk przy rozsądnym poziomie ryzyka i dorynkach publicznych lub posiadać w swobrym bezpieczeństwie dla kapitału, który jest
w oparciu
im kapitale udziały inwestorów instytucjoo generalne ustalenia lokowany zazwyczaj w niespekulacyjne inwenalnych – takich jak fundusze private equity
stycje. To także zaufanie oparte na spersokończą się zazwyczaj nalizowanych i długoterminowych relacjach.
lub inwestorzy branżowi. W ten sposób roostrymi konfliktami
dzina unika ryzyka konfliktów z inwestorami
Taki indywidualny inwestor zazwyczaj zapomiędzy
instytucjonalnymi, poszukującymi krótkoterchowuje cierpliwość w czekaniu na rezultaty.
minowych zysków.
Jego długoterminowe spojrzenie na rosnący
wspólnikami.
Natomiast pozyskanie inwestorów – zabiznes różni się od strategii szybkiego wyjścia
Prawnik musi być
równo przez rynki kapitałowe, jak i w droniektórych typów funduszy inwestycyjnych.
arbitrem. Trzeba
dze prywatnej sprzedaży akcji lub udziałów
Indywidualny inwestor może wnieść swobiznes poukładać tak, je doświadczenie i know-how, gwarantując
– wiąże się z projektami długoterminowymi
i oznacza dopuszczenie do kapitału spółki by działał przez długi jednocześnie duży poziom dyskrecji i zaufaczas bezkonfliktowo nia w oparciu o wyczucie biznesu, w przerodzinnej obcego inwestora. Wchodzimy tu
ciwieństwie do bardzo technokratycznych
na grunt prawa spółek handlowych i wszystwymogów i reguł panujących w bankach
kich niuansów związanych z prawami akcjofinansujących i funduszach inwestycyjnych.
nariuszy lub udziałowców mniejszościowych w spółkach
kapitałowych. W zależności od formy organizacji może
Jednak tego typu inwestycje wymagają przygotowania
istnieć znaczna elastyczność w negocjowaniu praw głosu
pod względem prawnym i finansowym. Biznesy budowane
i praw majątkowych akcjonariuszy, a prawa te mogą się
wspólnie wyłącznie w oparciu o generalne ustalenia kończą
różnić między właścicielami rodzinnymi i nierodzinnymi.
się zazwyczaj ostrymi konfliktami pomiędzy wspólnikami.
Prawnik musi być arbitrem. I nie wystarczą zwykłe negoW przypadku oferty publicznej, kluczowym dla firm rodzincjacje treści umowy, których przebieg – notabene – może
nych zagadnieniem jest kwestia zachowania kontroli nad
czasem wywołać irytację potencjalnych partnerów, tu trzespółką i zabezpieczenie interesów akcjonariuszy rodzinba ten biznes poukładać tak, aby działał przez długi czas
nych przed ewentualnym wrogim przejęciem.
bezkonfliktowo.
Tym właśnie zajmujemy się w mojej kancelarii, a unikanie
JEŻELI DOSTAWCĄ KAPITAŁU MAJĄ BYĆ FUNDUSZE PRIkonfliktów między przyjaciółmi biznesowymi lub członkami
VATE EQUITY, TO WŁAŚCICIELE FIRM RODZINNYCH szurodziny, którzy rozpoczynają wspólne przedsięwzięcie, jest
kają przede wszystkim takich partnerów, których cechuje
kluczowym obowiązkiem prawnika.
długoterminowa strategia zwrotu z inwestycji, profesjonalizm
i znajomość branży, w której operuje firma, oraz otwartość
PIOTR KOCHAŃSKI,
adwokat, założyciel firmy prawniczej Kochański & Partners
na pozostawienie zarządzania w rękach rodziny.
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Fundacja rodzinna
jako wehikuł biznesu
PAWEŁ MARDAS

Firmy rodzinne generują dzisiaj w Polsce
roczny przychód o łącznej wartości
ponad 322 miliardów złotych. Potwierdza
to znaczenie biznesu rodzinnego dla całej
gospodarki. Niestety – z opóźnieniem weszliśmy
na drogę dostosowania polskiej rzeczywistości
prawnej do potrzeb związanych z sukcesją
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MPiT prowadzi konsultacje z przedstawicielami rodzinnego biznesu, w celu ustalenia konkretnych oczekiwań przedsiębiorców, dotyczących wprowadzenia fundacji rodzinnych
do polskiego prawa. Wśród pytań, które ministerstwo stawia przedsiębiorcom w sprawie przyszłego kształtu regulacji
dotyczących fundacji rodzinnych, znalazło się pytanie o ich
umiejscowienie w polskim systemie prawnym. Czy fundacjom
rodzinnym bliżej jest do spółek prawa handlowego, czy do
tradycyjnych fundacji istniejących od lat w polskim prawie?
Charakterystyka prawna fundacji rodzinnych, istniejących
w zachodnioeuropejskich jurysdykcjach, jest wyraźnie odrębna od spółek. Podobnie rzecz się ma z porównaniem fundacji
rodzinnej do tradycyjnej fundacji istniejącej w polskim prawie.
Fundacje, które od dziesięcioleci funkcjonują w polskim prawie,
stanowią w większości przypadków tzw. fundacje charytatywne, których cel diametralnie różni się od celu fundacji rodzinnej.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami fundacje mogą być tworzone dla realizacji celów
społecznie lub gospodarczo użytecznych, co
w praktyce ogranicza się do tworzenia fundacji realizujących interes publiczny, podczas gdy celem fundacji rodzinnej ma być
Istotne
przede wszystkim realizacja interesu prywatjest pytanie
nego rodziny stojącej za danym biznesem.
o umiejscowienie
Oznacza to, że obecnie obowiązujące przefundacji rodzinnych pisy fundacyjne nie pozwalają na utworzenie
w systemie prawnym. fundacji rodzinnej, służącej do przeprowadzenia sukcesji międzypokoleniowej w raCzy fundacjom
mach rodzinnego przedsiębiorstwa.
rodzinnym bliżej
MPiT sformułowało także szereg pytań
jest do spółek
o wymiarze bardzo praktycznym, dotykaprawa handlowego, jąc spraw o istotnym znaczeniu dla polskiego biznesu rodzinnego, jak w szczególności
czy może raczej
pytanie o właściwy sposób opodatkowado tradycyjnych
nia dochodów realizowanych przez fundafundacji,
cję, jak również dochodów otrzymywanych
istniejących
przez jej beneficjentów.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) rozpoczęło pracę nad wprowadzeniem do polskiego systemu
prawnego nowego wehikułu, jakim jest fundacja rodzinna.
Opracowało tak zwaną „zieloną księgę” o fundacji rodzinnej, przedstawiając w niej podstawowe informacje dotyczące
planowanego wprowadzenia fundacji rodzinnej do polskiego prawa oraz informacje o wybranych modelach regulacji
obowiązującej w innych krajach Europy.
Sukcesja realizowana w sposób tradycyjny, to znaczy
w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo spadkowe, nie
daje gwarancji przetrwania rodzinnego biznesu. Wprost
przeciwnie – droga ta prowadzi często do likwidacji przedsiębiorstw, budowanych przez całe aktywne życie ich założycieli. Obowiązujące w Polsce prawo spadkowe nakazuje
bowiem spłacić spadkobierców ustawowych, którzy nie
zostają powołani do przejęcia schedy po spadkodawcy.
Mowa o tak zwanym zachowku, który stanowi zagwarantowany ustawowo udział w wartości spadku
dla spadkobierców ustawowych, którzy nie
zostali powołani do spadku w testamencie lub
których powołanie w testamencie nie pokrywa w całości ich uprawnienia do zachowku.

FOT.: TOMASZ BONIECKI

PRZY OBECNYM STANIE PRAWNYM DO PLANOWANIA SUKCESJI wykorzystuje się między

innymi spółki holdingowe, a niekiedy również
fundusze inwestycyjne zamknięte. Jednak spółka holdingowa jest rozwiązaniem nietrwałym.
Można ją w łatwy sposób zlikwidować czy
podzielić, co stanowi ryzyko rozdrobnienia
firmy rodzinnej, zwłaszcza w sytuacji sporu
pomiędzy spadkobiercami-wspólnikami spółki. Ponadto zbycie udziałów takiej spółki, na
rzecz osób spoza kręgu spadkobierców, powoduje utratę rodzinnego charakteru firmy.
Łatwo wówczas o przejęcie rodzinnego biznesu przez zewnętrznych inwestorów, któw polskim
rzy mogą mieć całkowicie inną wizję rozwoju
spółki od jej dotychczasowych właścicieli.
Z kolei wykorzystanie funduszu inwestycyjnego zamkniętego wiąże się z ograniczeniami inwestycyjnymi funduszu
oraz ustawowym obowiązkiem zdywersyfikowania jego
portfela. Przykładowo – tak zwane fundusze inwestycyjne
zamknięte aktywów niepublicznych mogą inwestować nie
więcej niż 20 procent posiadanych środków w udziały lub
akcje w jednej spółce. Przekroczenie progów inwestycyjnych
wiąże się z sankcjami nakładanymi przez Komisję Nadzoru
Finansowego oraz z odpowiedzialnością towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządza danym funduszem.
Wyklucza to w praktyce budowanie trwałej struktury, w ramach której jedynym aktywem funduszu pozostają udziały spółki rodzinnej.

prawie?

WPROWADZENIE DO POLSKIEGO PRAWA
FUNDACJI RODZINNYCH MA BYĆ SPOSOBEM na powstrzy-

manie odpływu polskiego kapitału i relokacji rodzinnych biznesów do zagranicznych jurysdykcji prawnych, co samo
ministerstwo wprost przyznaje w swej „zielonej księdze”.
Na efekty pracy MPiT nad projektem regulacji w sprawie
fundacji rodzinnych przyjdzie nam jeszcze poczekać. Niewątpliwie jednak rozpoczęty proces dostosowania polskiego prawa do potrzeb firm rodzinnych i ich właścicieli należy
ocenić jako dobry i zarazem konieczny kierunek zmiany prawa i zbliżenia go do rodzinnego biznesu.
PAWEŁ MARDAS, adwokat, partner
w Kancelarii Kochański & Partners,
szef praktyki fuzji i przejęć
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Metody finansowania
rozwoju firmy
Przedsiębiorcy obecni
na polskim rynku,
także prowadzący
firmy rodzinne, wiedzą,
że muszą poszukiwać
możliwości rozwoju
i wzrostu, by zapewnić
sobie przetrwanie
oraz zyskać przewagę
nad konkurentami.
Alternatywą dla
rozwoju organicznego
jest rozwój poprzez
akwizycje – tak
na rynku polskim,
jak i zagranicznym

SZYMON BALCERZAK

Z

Z prowadzonych badań wynika, że pomimo aktywnej roli inwestycyjnej firm w poprzednich okresach, większość z nich
uważa, że skala wcześniejszych inwestycji była zbyt niska.
To częściowo zachowawcze podejście wynika z obaw przedsiębiorstw, że mogą pozostać w tyle pod względem technologii i konkurencyjności stosowanych rozwiązań. Nowe
technologie i ich ciągły rozwój są z jednej strony czynnikami
generującymi wzrost i napędzającymi inwestycje, z drugiej
jednak strony stanowią barierę i powodują obawę przed inwestycjami w technologie, które w najbliższym czasie mogą
okazać się zastępowalne przez bardziej efektywne rozwiązania i w efekcie nie przynieść spodziewanych rezultatów.
Zwiększenie roli zewnętrznego kapitału zapewniłoby wsparcie
dla inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa rodzinne.
Pozwoliłoby jednocześnie na podział ryzyka związanego z inwestycjami pomiędzy właścicieli przedsiębiorstw z jednej strony,
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Szymon Balcerzak,
szef zespołu doradztwa
transakcyjnego
i analiz ﬁnansowych,
Kancelaria
Kochański & Partners

Zauważalne jest
zróżnicowanie
podejścia
poszczególnych
funduszy
private equity
do kwestii
dopasowania
polityki
inwestycyjnej
do zapotrzebowania
polskich firm

a inwestora zapewniającego finansowanie z drugiej. Zwiększenie zdolności podejmowania ryzyka i pomoc w uniknięciu
„pułapki wzrostu” w rozwoju przedsiębiorstw przyczyniłyby
się także do promocji innowacji i wzrostu konkurencyjności.

FOT.: TOMASZ BONIECKI

ZAUWAŻALNE JEST ZRÓŻNICOWANIE PODEJŚCIA POSZCZEGÓLNYCH FUNDUSZY private equity do kwestii

dopasowania polityki inwestycyjnej do zapotrzebowania
polskich firm. Umożliwia to przedsiębiorcom wybór partnera odpowiedniego do swej branży, obranej strategii, skali
inwestycji, etapu rozwoju firmy i gotowości (lub jej braku) do
oddania pakietu kontrolnego inwestorowi zewnętrznemu.
Rynek w Polsce znalazł już stosowne rozwiązania dla
przedsiębiorców, którzy poszukują partnerów finansowych,
lecz nie są gotowi na oddanie pakietów kontrolnych w swych
przedsiębiorstwach, lub takich, których firmy nie osiągnęły

jeszcze skali przemawiającej za sprzedaniem takiego pakietu. Również w takiej sytuacji możliwe jest pozyskanie
finansowania od funduszy PE lub działów korporacyjnych
niektórych banków. Instytucje te zazwyczaj nie przejmują
pełnej kontroli nad przedsiębiorstwem, lecz pozwalają zarządowi na realizację wspólnie przyjętej strategii. Oczywiście
w niektórych przypadkach zachowują prawo do nadzoru
nad pewnymi decyzjami lub reagowania w przypadkach
braku realizacji ustalonych kierunków rozwoju, jednak jest
to bardziej elastyczna forma finansowania. Może jednak
nie zapewniać firmie finansowania o wartościach zbliżonych do oferty funduszy przejmujących pakiety większościowe. Jest to również opcja, która – co do zasady – nie
zakłada częściowego cash-outu właściciela, gdyż celem
funduszu jest dokapitalizowanie spółki dla wygenerowania
większej wartości. Może to być zatem interesująca oferta dla przedsiębiorstw szukających partnera, który umożliwi im rozwój.
INTERESUJĄCE DLA POLSKICH FIRM MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ
ROZWIĄZANIA WSPIERAJĄCE FINANSOWANIE inwesty-

cji zagranicznych. W takich przypadkach polski przedsiębiorca może realizować ekspansję na rynki zagraniczne
ze wsparciem inwestora finansowego, który nie obejmuje udziałów w firmie polskiej, a jedynie w strukturze joint
venture, przeznaczonej do realizacji inwestycji zagranicznej. Jest to ciekawe rozwiązanie dla tych przedsiębiorców,
którzy nie chcą oddawać udziałów w rozwijanym przedsiębiorstwie, ale potrzebują wsparcia w realizacji strategii
ekspansji zagranicznej. Nawiązanie tego typu współpracy
jest – z punktu widzenia założycieli – zazwyczaj dość łatwe,
gdyż nie oznacza konieczności wyzbywania się udziałów
czy kontroli w budowanej od lat firmie, a jednocześnie pozwala na realizację polityki ekspansji zagranicznej, umożliwia wzrost wartości przedsiębiorstwa oraz budowanie
rozpoznawalności marki.
Alternatywą dla współpracy z funduszami inwestycyjnymi jest między innymi możliwość sprzedaży całego biznesu
inwestorowi branżowemu. Wybór inwestora branżowego
zamiast inwestora finansowego może być dobrą decyzją ze względu na możliwość uzyskania wyższej wyceny,
z uwagi na synergie, jakie tego typu inwestor może osiągnąć. Uzyskanie takich korzyści przez inwestora finansowego jest mniej prawdopodobne, co wpływa na poziom
wyceny. W tym scenariuszu założyciele (czy też zarząd)
mogą jednak nie znaleźć dla siebie miejsca w nowo tworzonych strukturach, choć często ich zaangażowanie we
współpracę z nowym inwestorem na początkowym etapie
jest oczekiwane i nagradzane.
SZYMON BALCERZAK,
szef zespołu doradztwa transakcyjnego
i analiz ﬁnansowych,
Kancelaria Kochański & Partners
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Kredyt na rozwój,
czy rozwój
na kredyt

ANNA REJER

RAPORT KONGRES FIRM RODZINNYCH

40 proc. firm rodzinnych podaje, że najczęściej sięga
po kredyty bankowe, gdy potrzebuje funduszy
na rozwój. Bywa jednak, że ze względu na brak
odpowiedniego finansowania rezygnują z wejścia
na rynki zagraniczne, choć mogłyby tam zaoferować
ciekawe i innowacyjne produkty oraz usługi

020-021_KFR_2020.indd 20
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Firmom rodzinnym coraz łatwiej jest uzyskać kredyt. Przy
ocenie ich zdolności kredytowej banki stawiają w coraz
większym stopniu na wartości relacyjne. Liczą się nie tylko liczby, ale także coraz częściej historia firmy i ludzie za
tą firmą stojący.
– W relacji z bankami trzeba być realistą – przyznaje Małgorzata Bieniaszewska, właścicielka MB Pneumatyka. – Historie pod hasłem „bardzo trudno jest uzyskać finansowanie
z banku” uważam za równie bzdurne, jak opowieści typu
„przychodzę, opowiadam swój fantastyczny pomysł i dostaję pieniądze”. One też nie mają miejsca. My istniejmy
na rynku już 35 lat. Mamy doświadczenie. Pamiętam, jak
w roku 2002 starałam się o finansowanie pierwszego zagranicznego kontraktu do Niemiec. Bank, który nas wówczas
obsługiwał, uważał, że nie mamy szans, bo nie mamy takiego kapitału, żeby móc sfinansować przedsięwzięcia. Poradziliśmy sobie, finansując się u klienta. To on nam zaufał.
Zrobił przedpłatę, która sfinansowała większość należności.
Dziś – zauważa prezes Bieniaszewska – jest zupełnie inaczej. Dobry biznes plan, poparty odpowiednimi wynikami
finansowymi daje możliwość uzyskania finansowania.

FOT.: ALICJA I KAROL ZEBRUN

Nie obciążamy bilansu
eksportera – tłumaczył
dyr. Piotr Stolarczyk
z Banku Pekao SA.
– Kredytobiorcą jest
zagraniczny kontrahent
polskiej ﬁrmy
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za realizowany kontrakt. Finansowanie w postaci kredytu dostarczamy za granicę, ale pieniądze trafiają zaraz po
wykonaniu kontraktu na rachunek polskiej firmy – mówi
dyrektor Piotr Stolarczyk.
Polska firma może tym samym poprawić swoją płynność. Rozwiązanie to jest stosowane nie tylko w Polsce.
– Nie wymyśliliśmy prochu – przyznaje Piotr Stolarczyk
– ponieważ duże banki robią to za granicą od wielu lat. Ma
to oczywiście sens. Na przykład, jeśli polska firma buduje
aktywa w innym kraju, a my przyjmiemy standardowy model finansowania, w którym finansowanie nowych aktywów
(tych zagranicznych) będzie oparte głównie na polskim bilansie, to stracimy możliwość geograficznej dywersyfikacji
ryzyka. Świat wymyślił to już dawno temu. Dlatego w znakomitej większości transakcji naszym kredytobiorcą jest
jedynie podmiot zagraniczny, a finansowania udzielamy
w oparciu o badanie jego zdolności kredytowej – dodaje
dyrektor Piotr Stolarczyk.
– Firmy rodzinne produkują unikalne i innowacyjne produkty, stanowiąc tym samym dużą konkurencję dla często
Finansowanie ekspansji zagranicznej było podczas KFR
znacznie silniejszych kapitałowo i większych podmiotów.
tematem dyskusji Małgorzaty Bieniaszewskiej, właścicielki MB
Widzimy to zwłaszcza na rynkach zagranicznych. Uważam,
Pneumatyka, i dyrektora Piotra Stolarczyka z Banku Pekao SA
że polskich czempionów eksportu należy właśnie szukać
wśród firm rodzinnych – mówi dyrektor Stolarczyk. – To
CORAZ WIĘCEJ RODZINNYCH FIRM DECYDUJE SIĘ WEJŚĆ
właśnie firmy rodzinne, mające determinację w poszukiwaniu nowych rynków, produkują niszowe produkty, wyNA RYNKI ZAGRANICZNE, jednak to wiąże się z dodatkoróżniające się na rynkach zagranicznych. Uważam, że te
wymi kosztami. Nie wszystkie firmy stać bowiem na dostofirmy potrzebują szczególnego wsparcia w realizacji swosowanie się do rozlicznych wymogów stawianych przez
ich ambicji związanych z ekspansją. Wiezagranicznych odbiorców. Często brakuje
lokrotnie miałem do czynienia z sytuacją,
im odpowiedniego kapitału.
w której polska firma rodzinna konkurowa– W działalności zagranicznej, eksportowej, polska firma nie tylko musi pozyskać fiła z czterema globalnymi graczami. Jej pronansowanie na wyprodukowanie dobra czy
dukt nie był gorszy, być może był nawet
przeprowadzenie usługi, ale często musi też
lepszy, ale to, na czym firma przegrywała
Finansowanie
z konkurencją, to niewystarczający kapitał
sfinansować swojego zagranicznego odeksportu
biorcę – tłumaczy Piotr Stolarczyk, dyrektor
w zetknięciu z korporacjami. Nie była w stasłuży poprawie
departamentu bankowości międzynarodonie zaoferować równie atrakcyjnych warunwej i finansowania eksportu w Banku Pepozycji kapitałowej ków płatności za kontrakt. I tu pojawia się
kao SA. Dodaje: – Finansowanie eksportu
ważna rola banku. To właśnie finansowanie
polskiej firmy,
polega na dostarczeniu finansowania dla
eksportu służy poprawie pozycji kapitałopoprawiając
wej polskiej firmy, poprawiając jej konkuzagranicznego podmiotu. Jest ono przejej konkurencyjność rencyjność. Dlatego bardzo ważne jest, aby
znaczone na zakup usług oraz produktów,
jakie importuje on z Polski. W klasycznym
polskie banki towarzyszyły firmom w ich
dyrektor Piotr Stolarczyk,
Bank Pekao SA
schemacie nie obciążamy bilansu eksportepodróżach zagranicznych. To oczywiście
ra – kredytobiorcą jest podmiot zagraniczwymaga od banków rozwijania i dopasowyny, będący kontrahentem polskiej firmy. To
wania produktów bankowych do oczekiwań
bardzo ważne, bo w ten sposób obciążamy aktywa, które
importerów oraz eksporterów, specyfiki kontraktów hansą za granicą, a nie te, które są w Polsce. Dzięki współpradlowych, zmian zachodzących na rynkach zagranicznych,
cy z nami polska firma, poszukując zagranicznych rynków
odmiennych regulacji. To ciągły proces zmian i zdobywazbytu, może oferować swoim odbiorcom odroczone ternia doświadczeń, na które banki powinny się jak najszybminy płatności; nawet wieloletnie. Udział banku w transciej przygotować.
akcji eksportowej zdejmuje z eksportera ryzyko płatności
ANNA REJER
FORBES 2020 | 21

020-021_KFR_2020.indd 21

14.04.2020 15:24

RAPORT KONGRES FIRM RODZINNYCH

Firmy rodzinne
są po prostu inne
ANNA REJER

J

Jak banki postrzegają
firmy zarządzane przez
rodziny? Czy takie
firmy powinny być
traktowane jakoś
inaczej przez rynek
finansowy? Jak widzą
to przedstawiciele firm?

Jeszcze kilka lat temu firmy rodzinne – w szczególności te
mniejsze – nie były dla banków partnerem do rozmowy. Można to było zauważyć w 2008 roku, gdy przyszedł kryzys gospodarczy. Banki inaczej traktowały małych przedsiębiorców,
a inaczej duże korporacje.
– Stare chińskie przysłowie mówi, że jeden obraz jest więcej wart niż tysiąc słów, więc zacznę od wspomnienia pewnego obrazu z 2008 roku, kiedy to pracowałem w dużej firmie
– mówi Damian Niwiński, dyrektor finansowy spółki JAR Aromaty. – Przyszedł kryzys w branży budowlanej, ekspozycję
kredytową miałem bardzo dużą, na bardzo dużych lewarach, banki oczywiście przyszły, żeby renegocjować warunki.
Wszystkie warunki udało się wtedy renegocjować. A z drugiej
strony w zaprzyjaźnionej firmie rodzinnej też była wówczas

FOT.: ALICJA I KAROL ZEBRUN

Żeby banki mogły
ﬁrmom pomagać
– mówiła dyrektor
Beata Frankiewicz-Boniecka
z Banku Pekao
– muszą z nimi
rozmawiać. A żeby
rozmawiać, muszą
budować z nimi relacje
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podobna sytuacja, i też próbowano renegocjować warunki. Spotkanie, w którym
uczestniczyłem, było krótkie
i treściwe. Otrzymaliśmy informację, że mogą podnieść
marżę o 3 pkt proc. Jeśli nie, to
jutro znajdą powód, żeby ten
kredyt wypowiedzieć. Trudno
negocjować z pistoletem przystawionym do głowy.
– Przykro jest słuchać takich
historii – mówi Beata Frankiewicz-Boniecka, dyrektor departamentu klientów strategicznych w Banku
Pekao SA – i mam nadzieję, że odeszły one do
przeszłości. Kwestia relacji i wzajemnego zaufania zależy od obu stron i od człowieka po
drugiej stronie, czyli po stronie banku. Ostatnio
czytałam opracowanie o decyzyjności banków
w czasie kryzysu. Wynikało z niego, że te banki, które w tym czasie posiadały polski kapitał
albo miały decyzyjność w Polsce, dużo wolniej
rezygnowały z relacji z klientami i nie podejmowały tak radykalnych decyzji jak banki, które lokalnie nie znały swojego rynku.
Od paru lat mówi się o tak zwanej bankowości
relacyjnej. Chodzi o to, że banki stawiają mocniej
na relacje z przedsiębiorcami. Wypytywani o to
podczas Kongresu Firm Rodzinnych przedstawiciele biznesu przyznawali, że generalnie banki odrobiły lekcje z 2008 roku i teraz współpraca
układa się znacznie lepiej.
– Przez te ostatnie lata faktycznie dużo się
mówi o relacjach i wartościach – przyznaje dyrektor Frankiewicz-Boniecka. – Mówi się o tym,
że produkty bankowe to nie wszystko. Że za tym
musi jeszcze stać człowiek. Dzisiaj to my musimy usiąść przy stole i zastanowić się, co dla danego przedsiębiorcy jest najważniejsze i jak mu
pomóc. Bo to my, bankowcy, jesteśmy dla firm,
a nie odwrotnie. Jesteśmy od tego, by znaleźć
rozwiązanie problemów firm, ich potrzeb – niezależnie od tego, czy jest to kwestia płynności,
czy wyjścia na nowe rynki. Jest wiele możliwości, tylko musimy o tym rozmawiać. A żeby rozmawiać, trzeba mieć relacje.
– Banki faktycznie odrobiły lekcje z 2008 roku
– przyznaje Artur Czepczyński, właściciel i zarazem prezes zarządu ABC Czepczyński. – Dzisiaj
rozmawia się całkiem inaczej. Banki chcą się spotykać, chcą rozmawiać, chcą wspierać. Z moimi

O trudnych nieraz
relacjach ﬁrm
z bankami rozmawiali
podczas Kongresu
Firm Rodzinnych
dyrektor Beata
Frankiewicz-Boniecka
z Banku Pekao SA,
Artur Czepczyński,
prezes ABS
Czepczyński,
i dyrektor Damian
Niwiński z JAR
Aromaty (w środku)

60
PROC.

FIRM
RODZINNYCH
ﬁnansuje się
w Polsce z kapitału
własnego. W USA
tylko 22 proc. ﬁrm
ﬁnansuje się
z własnych
oszczędności

bankowcami rozmawia
się świetnie, to są relacje już na „ty”, długodystansowe.
– Ja też uważam, że
banki odrobiły lekcję
– przyznaje dyrektor Niwiński z JAR Aromaty.
– Dużo lepiej rozumieją
biznes klienta, z drugiej
strony klienci też są bardziej dojrzali. Jako finansista widzę natomiast,
jak duże są różnice w budowaniu tych relacji między dużą firmą a bankiem i firmą małą. Banki, jak się zaczyna z nimi
rozmowę, to proszą o budżet, którego często
po prostu nie ma w małej firmie, a nawet jeżeli
jest, to nikogo nie powieszą, jak go nie zrealizuje. Zupełnie inny jest sposób myślenia przedsiębiorcy, człowieka, który ma ręce ubrudzone
konkretną robotą, a z drugiej strony takiego bankowego urzędnika, który ma swoje wymagania,
swój budżet i musi go zrealizować.
Firmy rodzinne to nie jest zwykłe przedsiębiorstwo. Tu niejednokrotnie na pierwszym miejscu
nie stawia się zysków. Firmy rodzinne to stabilność, większe zaangażowanie, poświęcenie. To
dbałość o tradycję i dobro rodziny.
– Moim zdaniem, biorąc pod uwagę wartości, jakimi kierują się firmy rodzinne, powinny
one otrzymywać lepsze warunki kredytowe niż
korporacje. Przedsiębiorstwa rodzinne to klienci długoterminowi, lepsi dla banku – uważa dyrektor Niwiński.
– Wracamy tu znowu do ważnej kwestii zaufania i wzajemnej relacji – przyznaje dyr. Beata
Frankiewicz-Boniecka z Pekao SA. – Od liczb
nie uciekamy, te liczby muszą się pojawić, nie
możemy przecież bez podstaw finansowych podejmować decyzji. Natomiast te liczby można
zawsze różnie pokazywać. Ja jestem w banku
członkiem komitetu kredytowego i widzę, jak
na posiedzeniach tego komitetu zupełnie inaczej opowiada się o firmach rodzinnych. Opowiada się całą ich historię. My te firmy często
bardzo dobrze znamy, wiemy, jak one wyglądają na rynku, wiemy, jak wyglądały jeszcze parę
lat temu i jak się rozwinęły. Naprawdę jesteśmy
z tego dumni i bardzo kibicujemy całemu sektorowi firm rodzinnych.
ANNA REJER
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Kto pomoże
w sukcesji
Sukcesorzy założycieli firm rodzinnych
kształcili się na najlepszych uczelniach
polskich i zagranicznych. Pracowali
w korporacjach lub decydowali się
na założenie własnego biznesu.
A teraz często okazuje się, że nie mają
ochoty wracać do biznesu rodziców

Przez zmiany pokoleniowe przechodzi obecnie około 30 proc.
żałem, że prowadzenie małej firmy mojego taty jest mało amfirm rodzinnych, jednak tylko 8 proc. sukcesorów jest zainbitne, mogłem robić coś innego. Dochodziła jeszcze kwestia
relacji między ojcem a synem. Dałem się jednak przekonać
teresowanych przejęciem zarządzania w firmie. Młode po– ale pod warunkiem, że jak ja wejdę do firmy, to tata nie bękolenie jest dużo lepiej przygotowane do merytorycznego
dzie w niej pracował.
zarządzania biznesem, jest także bardziej otwarte niż nestorzy na wszelkie innowacyjne rozwiązania, jednak jego przed– Parę lat temu razem z Fundacją Firm Rodzinnych przeprostawicielom wciąż brakuje praktyki.
wadziliśmy badanie „Kompetencje przyszłości” – opowiada
– Dosyć długo byłam w tych 92 procentach, które nie chce
Katarzyna Tomaszewska, dyrektor departamentu bankowości
przejąć rodzinnej firmy – mówi Karolina Kubara, właprywatnej i usług maklerskich w Banku Pekao SA.
ścicielka Dobrej Kalorii. – Zaraz po maturze wyje– Zastanawialiśmy się, które z kompetencji będą
chałam z Częstochowy do Wrocławia. Skończyłam
miały szczególne znaczenie w rozwoju firm rodzintam studia, założyłam rodzinę, otworzyłam własną
nych. Wyniki wskazywały w pierwszym rzędzie na
firmę, którą prowadziłam przez prawie 10 lat. Mam
analizę danych jako obszar, na którym firmy rodzinne muszą się skoncentrować. Bardzo ważna
dwie siostry, każda z naszej trójki wybrała inną drookazała się także inteligencja społeczna, poniegę. A temat przejęcia firmy trochę zamiatałyśmy
waż w firmie rodzinnej często trudno jest ogranipod dywan. Zawsze na spotkaniach rodzinnych
TYLKO TYLE
czyć się wyłącznie do pragmatycznego działania
tata powtarzał, że jeśli żadna z nas nie poprowaDZIECI założycieli
dzi firmy, to będzie musiał ją sprzedać. W końcu
- dużą rolę w podejmowaniu decyzji odgrywaﬁrm rodzinnych jest
podjęliśmy z mężem decyzję, że to ja przejmę firją emocje. Kolejny aspekt to nowe technologie
zainteresowanych
przejęciem w nich
mę. Szkoda było zamienić 20 lat ciężkiej pracy taty
i digitalizacja.
zarządzania
na kupkę pieniędzy.
– Ja także nie chciałem przejąć rodzinnego bizMÓWI SIĘ, ŻE MŁODE POKOLENIE JEST DUŻO
nesu – przyznaje Paweł Kosowicz, prezes zarządu
LEPIEJ MERYTORYCZNIE PRZYGOTOWANE do
YOPE. – Czytałem super książki o wielkich korporacyjnych
zarządzania biznesem, że są bardziej otwarci na nowinki techsukcesorach, pracowałem w korporacji z międzynarodowym
nologiczne. Częściej decydują się na ekspansje zagraniczne.
towarzystwem, byłem pod wrażeniem takiego świata. UwaW bankach firmy rodzinne mogą liczyć na wsparcie finanso-

8

PROCENT

FOT.: AGATA DĄBROWSKA

P
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we, doradztwo inwestycyjne czy produkty i usługi stworzone specjalnie dla rodzinnego biznesu.
W samym procesie przeprowadzenia sukcesji naturalnym partnerem jest kancelaria prawna, ale
pomocny może być także bank.
– Patrząc na potrzeby firm rodzinnych i stojące przed nimi wyzwania, możemy je wspierać,
wskazując możliwe rozwiązania – mówi dyrektor
Katarzyna Tomaszewska z Banku Pekao. – Szeroki wachlarz dostępnych rozwiązań umożliwia
realizację oczekiwań firm rodzinnych, jesteśmy
także przygotowani na obsługę specyficznych
potrzeb. Oferujemy zarówno finansowanie rozwoju, jak i zarządzanie aktywami, wykorzystując
w tym celu narzędzia odpowiednie do specyfiki
oraz wielkości branży obsługiwanej firmy. Przez
ostatnie lata stawiamy na rozwój ekspansji zagranicznej. Coraz więcej firm rodzinnych interesuje
się wyjściem na rynki zagraniczne. Już kilka procent polskich firm rodzinnych to firmy globalne.
Różnicę międzypokoleniową widać także w relacjach z bankiem. Dla młodych liczą się nowe
innowacyjne rozwiązania, nestorzy stawiają na
dobre i trwałe relacje z bankami.
– Relacja z pokoleniem sukcesorów i generalnie z młodym pokoleniem rozpoczynają-

O wyzwaniach
związanych
z sukcesją
w ﬁrmie rodzinnej
mówiła podczas KFR
dyrektor Katarzyna
Tomaszewska
z Banku Pekao SA

cym kontakty z bankami to dla nas wyzwanie
– przyznaje dyrektor Katarzyna Tomaszewska
z Banku Pekao. – Nasz bank jest na rynku 90
lat, mamy świetne relacje z klientami, a także
z kontrahentami. Bank postrzegany jest często jako bank tradycyjny i nie ma w tym niczego złego – to jest nasza siła. Ale jesteśmy
jednocześnie nowoczesnym bankiem, wprowadzamy do oferty innowacyjne produkty i usługi
bankowe. Możemy elastycznie i szybko odpowiedzieć na specyficzne potrzeby sukcesorów,
a nawet wyprzedzać te oczekiwania, czego
przykładem jest między innymi rachunek dla
nie-konsumentów, czyli produkt na pograniczu rachunku indywidualnego oraz rachunku
firmowego. To, na czym nam bardzo zależy,
to umiejętne zaangażowanie banku w proces
sukcesji. Chcielibyśmy wspierać firmy rodzinne, tak aby proces sukcesji mógł przebiegać
dwutorowo. Z jednej strony jako przekazanie
władzy w firmie, a z drugiej przekazanie relacji w banku. To taka idealna wizja, do której
dążymy, współpracując z naszymi klientami
z firm rodzinnych – podsumowuje Katarzyna
Tomaszewska.
ANNA REJER
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otoczen i e p r aw n e

PRAWIE 70 PROC. FIRM RODZINNYCH UWAŻA, ŻE OTOCZENIE PRAWNE NIE
SPRZYJA ROZWOJOWI BIZNESU RODZINNEGO W POLSCE. ZMIENIĆ POWINNO
SIĘ PRAWO PODATKOWE I SPADKOWE, NALEŻY UJEDNOLICIĆ WIELE AKTÓW
PRAWNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI POWOŁAĆ FUNDACJĘ RODZINNĄ
ZA POWOŁANIEM FUNDACJI RODZINNEJ OPOWIEDZIAŁO SIĘ PRAWIE 35 PROCENT PRZEDSIĘBIORSTW.

Na pewno dużym ułatwieniem w funkcjonowaniu ﬁrm rodzinnych byłoby mniej skomplikowane prawo spadkowe
i dziedziczenia, uproszczona sukcesja czy ograniczenie
do maksimum kosztów przejęcia ﬁrmy. Na kolejnych
pozycjach znajdują się rozwiązania wspierające biznes
rodzinny. Nie bez znaczenia jest stabilność wykładni
prawnych i obowiązujących przepisów – uważa 29 proc.
proc. ankietowanych ﬁrm. W związku z brakiem rąk do
pracy na pewno dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie przepisów ułatwiających zatrudnienie obcokrajowców.
Wśród rozwiązań prawnych ułatwiających funkcjonowanie ﬁrmy przedsiębiorcy wskazali także: zamiany
przepisów regulujących proces pozyskiwania dotacji
unijnych, łatwiejszy dostęp do preferencyjnego ﬁnansowania, ustabilizowanie wahań kursów walut, ustalenie
jasnych zasad wynagrodzenia dla pracownika, zabezpieczenie interesów pracodawców.

ZDANIEM FIRMY RODZINNEJ

ANVIS SP. Z O.O. SP.K., ROKIETNICA
Przejrzyste przepisy ułatwiające życie przedsiębiorcom.
Stałość przepisów w dłuższej perspektywie czasowej.
Promowanie i premiowanie firm przynoszących zyski
i płacących podatki. Niższe koszty pracy. Niektóre działania
powinny być dofinansowywane nawet w 100 proc.,
jak np. szkolenia, sprzęt i oprogramowanie IT (dla firmy
rodzinnej wydatek 150 tys. na program ERP i coroczne
aktualizacje po kilkadziesiąt tysięcy złotych jest zaporowy).
Wymienione aspekty podnosiłyby znacząco wiedzę
pracowników, sprawność i transparentność działania
firm, a także ich konkurencyjność.

JAKIE ROZWIĄZANIA PRAWNE UŁATWIŁYBY
FUNKCJONOWANIE FIRMY RODZINNEJ
I ZABEZPIECZAŁY JEJ STABILNY WZROST?
(odpowiedzi ﬁrm w proc.)
46,2

CZY SĄDZĄ PAŃSTWO, ŻE OTOCZENIE
PRAWNE SPRZYJA ROZWOJOWI FIRM
RODZINNYCH W POLSCE?

38,5

(odpowiedzi ﬁrm w proc.)
TAK

NIE

NIE MAM
ZDANIA

4,0

POWOŁANIE FUNDACJI
RODZINNEJ

34,6

ULGI PODATKOWE DLA FIRM
RODZINNYCH Z KRAJOWYM KAPITAŁEM

FOT.: GETTY IMAGES

Źródło: „Forbes”

MNIEJ SKOMPLIKOWANE PRAWO
SPADKOWE/DZIEDZICZENIA

28,8

STABILNOŚĆ WYKŁADNI PRAWNYCH
I OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

28,8

UPROSZCZENIE SUKCESJI

25,0
68,8

UJEDNOLICENIE WYBRANYCH
AKTÓW PRAWNYCH

34,6

30,8
27,2

PROSTSZE PRAWO,
SZCZEGÓLNIE PODATKOWE

ULGI NA ZUS

19,2

MNIEJ BIUROKRACJI

15,4

UŁATWIENIA W PROCESIE
ZATRUDNIANIA OBCOKRAJOWCÓW
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Skąd firmy biorą
pomysł na nazwę?
NAJSILNIEJSZYM SKOJARZENIEM MARKI FIRMY
RODZINNEJ JEST NAZWISKO RODOWE założyciela,
które – umieszczone w nazwie ﬁrmy – może stanowić
gwarancję rzetelności i stabilności. Nazwisko jest wartością samą w sobie. W Polsce do takich marek należą
np. Inglot, Raben, Sowa, Grycan, Tarczyński, Roleski,
za granicą Dr. Oetker, Ford, Citroën, Marriott, Benz. Nie
dziwi więc fakt, że większość nazw polskich przedsiębiorstw wywodzi się od nazwiska właściciela lub nazwisko jest częścią składową nazwy ﬁrmy. Ponad 35 proc.
pochodzi od nazwiska właściciela ﬁrmy, kolejne 20 proc.
zawiera nazwisko w nazwie przedsiębiorstwa. Kilka
przykładów: Adamed Pharma – nazwa ﬁrmy pochodzi
od pierwszych liter nazwiska i dodano skrót od słowa
medycyna. LPP SA – nazwa ﬁrmy pochodzi od pierwszych liter nazwisk założycieli: Lubianiec, Piechocki oraz
słowa Partnerzy. Są przedsiębiorcy, którzy wykorzystują
w nazwie ﬁrmy, miejscowość, w której ona się znajduje:
np. Starpol II – nazwa nawiązuje do miasta będącego
siedzibą ﬁrmy (Starachowice) i jednocześnie podkreśla
przynależność państwową.

KIEDY POWSTAŁA WASZA FIRMA?
NASZ BIZNES jest ciągle młody. Dwie trzecie firm jest przed
czterdziestką. 40 procent zostało założonych w latach 90.

(odpowiedzi ﬁrm w proc.)

1921-1930
1931-1940
1951-1960
1961-1970
1971-1980

2011-2019

2001-2010

6,6
17,0

1,5
3,0
3,0
2,2
2,2

1981-1990

23,0

41,5
1991-2000

Źródło: „Forbes”

PROBLEMY, Z JAKIMI BORYKAJĄ SIĘ FIRMY RODZINNE
PRACA i PRACOWNICY to największe kłopoty firm. Praca jest coraz droższa, a na dodatek pracowników
– zwłaszcza wykwalifikowanej kadry kierowniczej – coraz bardziej brakuje

(odpowiedzi ﬁrm w proc.)

ROSNĄCE KOSZTY
PRACY

73,1%
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BRAK/ROTACJA KADRY
PRACOWNICZEJ

43,8%

ROSNĄCA KONKURENCJA
KRAJOWA/
MIĘDZYNARODOWA

33,8%

NIESTABILNOŚĆ
PRAWA

32,3%
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p roblemy i bariery

POLITYCZNA
NIEPEWNOŚĆ

ROSNĄCE
KOSZTY
ENERGII

ROSNĄCE CENY
SUROWCÓW
I USŁUG

16,9%
30,8%

ZDANIEM FIRMY RODZINNEJ

ANVIS SP. Z O.O. SP.K., ROKIETNICA
Zmienność i niejednoznaczność krajowych przepisów,
koszty pracy, brak polityki państwa wspierającej realnie
przedsiębiorców i pozwalającej na planowanie na kilka lat.

CUKIERNIA FRANCISZEK POKOJSKI
S.C., TORUŃ
Wzrost kosztów pracowniczych, wzrost kosztów
pośrednich, ciągłe zwiększanie biurokracji.

MAJOR SP. Z O.O., TYCHY

Rosnące koszty pracy, niepewna sytuacja rynkowa, wysokie
koszty nowej technologii.

PRODUCENT PODŁÓG
DREWNIANYCH JAWOR-PARKIET,
NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Najważniejszym obecnie problemem jest brak rąk do pracy
oraz wzrost wynagrodzeń pracowników liniowych. Rzutuje
to na spadek konkurencyjności naszej branży na tle innych,
zwłaszcza z Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej.
Planowanie polityki cenowej oraz działań inwestycyjnych
utrudnia także ogólny wzrost cen produktów i usług oraz
wzrost cen prądu. Powoduje to nagłe zwiększenie kosztów
produkcji.

OBCIĄŻENIA
BUDŻETOWE

BIUROKRACJA

FOT.: GETTY IMAGES

OBECNIE NAJWIĘKSZYM PROBLEMEM FIRM RODZINNYCH, I NIE TYLKO W POLSCE, są rosnące koszty pracy. Tę odpowiedź zaznaczyło ponad 73 proc. firm.
Drugi problem także dotyczy pracowników, na brak rąk
do pracy czy dużą rotację zatrudnienia wskazuje prawie
44 proc. firm.
Problemem firm jest także brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry, wynikający między innymi z niedostosowanego
systemu kształcenia zawodowego do potrzeb polskich firm.
Prawie 34 proc. firm uważa, że na rynku jest zbyt duża
konkurencja zarówno krajowa, jak i międzynarodowa. Wiele firm podkreśla fakt nieuczciwej konkurencji.
Duże znaczenie dla firm ma stabilność prawna i polityczna. Ponad 30 proc. przedsiębiorstw uważa częste zmiany
prawa oraz niepewność polityczną za znaczący problem.
Jako barierę firmy wskazały także często zmieniające się
przepisy unijne. Wśród problemów leżących po stronie państwa firmy rodzinne wskazały także: biurokrację, brak polityki
państwa wspierającej realnie biznes rodzinny, brak zaufania władzy do przedsiębiorców, przetargi niemerytoryczne,
w których podstawowym kryterium jest cena, a także zbyt
wysokie obciążenia budżetowe.
Firm zwróciły uwagę na coraz większe oczekiwania i wymagania klientów indywidualnych do produktu, coraz większe rabaty oczekiwane przez odbiorców, a także brak niedziel
handlowych. Nie bez zaznaczenia są wydłużające się terminy płatności czy problemy z płatnościami.

BRAK POLITYKI
PAŃSTWA
WSPIERAJĄCEJ
REALNIE
PRZEDSIĘBIORCÓW

15,4% 13,1% 11,5%
20,8%
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Ponad 70 proc. firm rodzinnych deklaruje,
że rozpoczęły już proces przekazywania władzy
kolejnemu pokoleniu. Jednocześnie 53 proc. firm
ma plany na wypadek, gdyby sukcesorów
nie interesowało zarządzanie biznesem

Agata Łakomiak-Winnicka i Szymon Winnicki na bazie gospodarstwa
rodzinnego, założonego przez ich ojca Antoniego, zbudowali globalny brand
kawiorowy – Antonius Caviar. W 2018 roku ﬁrma sprzedała prawie 20 ton kawioru

FOT.: AGATA LEMAN

P

Proces sukcesji powinien być przemyślany i dobrze zaplanowany. Wymaga zaufania i zaangażowania obu stron. Najlepiej jak najwcześniej wdrażać
młode pokolenie w życie firmy. Dobrze by było, aby
sukcesor przeszedł wszystkie szczeble kariery i dobrze poznał oferowany przez firmę asortyment, ludzi i obszar działania. Ważne jest także zaufanie
obecnych właścicieli do nowego pokolenia, proponowanych przez niego rozwiązań oraz innowacji.
Sukcesja wymaga odpowiedniego przygotowania,
wielu rozmów i zrozumienia. Fundamentalne pytanie, na które musi odpowiedzieć sukcesor, brzmi
– czy chcesz zarządzać firmą? Jeśli odpowiedź
brzmi „tak”, to jest to połowa sukcesu. Każda sukcesja jest inna i nie ma jednego wzoru.
Proces przekazywania firmy kolejnemu pokoleniu powinien trwać średnio 10 lat – wynika z przeprowadzonej wśród przedstawicieli firm rodzinnych
ankiety. Najwięcej firm (30,7 proc.) wskazało okres
od 5 do 10 lat. 24 procent uważa, że powinien być
dłuższy: od 10 do 15 lat, a 20 proc. – że krótszy:
od 2 do 5 lat.
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ZDANIEM FIRMY RODZINNEJ
AGATA S.A., KATOWICE

Wydaje się, że proces sukcesji wymaga zaangażowania
nawet więcej niż dwóch stron – właściciele i sukcesorzy
to jedno, ale nie możemy zapominać o pracownikach
oraz partnerach biznesowych i klientach. Sukcesja to
proces rozłożony na lata, wymagający zaangażowania
w przekazanie zarówno wiedzy, jak i rodzinnych wartości.
Kluczowa jest transparentność tego procesu, a także
jasna komunikacja do interesariuszy wewnętrznych
i zewnętrznych firmy.

CZY ROZPOCZĘLI PAŃSTWO
PRZYGOTOWANIA DO PRZEKAZANIA
FIRMY NASTĘPCOM?
Pokolenie założycieli polskich firm rodzinnych szykuje się
do odejścia od bieżącego zarządzania nimi. Większość z nich
liczy, że w swych dzieciach znajdzie godnych następców

(odpowiedzi ﬁrm w proc.)

TAK

NIE

ATS DISPLAY SP. Z O.O.,
WIĄZOWNA

Kluczem do sukcesu jest prawidłowo zaplanowana
sukcesja, poprzez etapowe wdrażanie nowego
pokolenia. Absolutna i dogłębna znajomość każdego
aspektu prowadzonego przedsiębiorstwa, historii jego
rozwoju i aktualnego otoczenia biznesowego pozwoli
skutecznie i profesjonalnie zarządzać firmą w przyszłości
i podejmować niejednokrotnie ryzykowne decyzje
biznesowe.

FABRYKI MEBLI FORTE S.A.,
OSTRÓW MAZOWIECKA

Przekazywanie firmy to proces trwający wiele lat.
Niezbędna jest świadomość celu i silna wola z obu
stron. Konieczne jest również założenie, że nic na
siłę. Rodzinna sukcesja nie może oznaczać gorszego
wyboru. Myślę, że nam się to udaje. Myślę również, że
kontrahenci, biznesowi partnerzy chętnie współpracują
z firmami, których sukcesja daje szansę na dobrą
dalszą współpracę i kontynuowanie dotychczasowych
osiągnięć.

GRUPA OKNOPLAST, PODŁĘŻE

Proces sukcesji powinien być przemyślany i zaplanowany
bardzo mądrze, jednak wymaga też cierpliwości i zaufania.
Najlepiej już od najwcześniejszych lat wdrażać sukcesora
w życie firmy. W przypadku Oknoplastu następca
przeszedł przez wszystkie szczeble kariery, zaczynając
od pracy fizycznej w magazynie, przechodząc
następnie przez kolejne działy w firmie, by finalnie po
kilkunastu latach objąć funkcję prezesa. Taka ścieżka
kariery sprawiła, że sukcesor nie tylko poznał sam
produkt i proces jego powstawania, ale także potrzeby
pracowników każdego działu i pionu zaszeregowania
oraz procesy funkcjonujące w danych obszarach. Bardzo
ważne jest także zaufanie do następcy i jego pomysłów.
Młodzi mają większą skłonność do ryzyka i czasem warto
zaufać takiemu podejściu.

29,1

70,9

Źródło: „Forbes”

GRUPA RABEN, ROBAKOWO

Badania przeprowadzone przez E&Y mówią, że zaledwie
8,1 proc. przedstawicieli kolejnego pokolenia chce przejąć
firmę po rodzicach. Najważniejsze, aby następca czuł
się odpowiedzialny za pracowników firmy, jej klientów
i współpracowników. Dlatego warto wziąć pod uwagę
scenariusz mówiący o tym, że przynajmniej przez kilka lat
firmę będzie prowadził ktoś spoza rodziny – aż kolejne
pokolenie spadkobierców będzie gotowe, by przejąć stery.

LODZIARNIE FIRMOWE
SP. Z O.O. SP.K., MAJDAN

(wypowiedź prezesa zarządu Zbigniewa Grycana)
Wraz z żoną Elżbietą rozwijamy firmę z myślą o kolejnych
pokoleniach i chcemy pozostawić ją w jak najlepszej
kondycji dla naszych dzieci, aby te mogły budować na
podwalinach, które stworzyliśmy. W naszym przypadku
córki były od początku zaangażowane w tworzenie
marki Grycan – Lody od pokoleń, ale gdy wybierały
kierunek studiów, miały pełną dowolność. Magda wybrała
romanistykę na UW i realizuje się w pracy naukowej.
Małgosia zawsze miała biznesowe zacięcie, ukończyła
studia z zarządzania w SGH i ma olbrzymi wkład w budowę
firmy. Mimo że zawsze chciałem dać dzieciom wolność, to
teraz z przyjemnością obserwuję, jak Małgosia pracuje i jak
się rozwija w biznesie. Spełnia wszystkie warunki dobrego
sukcesora – jest wykształcona, odważna, bardzo pracowita
i umie podejmować suwerenne decyzje.
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zaufania i zaangażowania zarówno ze strony nestora, jak
i potencjalnych sukcesorów.

CZY W PLANACH PAŃSTWA FIRMY
JEST DEBIUT GIEŁDOWY?

NOWEL SP. Z O.O., LEGIONOWO

Ogromna większość firm rodzinnych nie jest zainteresowana
wejściem na giełdowy parkiet – nawet gdyby zabrakło
naturalnych sukcesorów z kręgu rodziny

(odpowiedzi ﬁrm w proc.)

TAK

NIE

NIE WYKLUCZAMY

8,3

6,6

Przedstawiciele czwartego pokolenia rodziny od wielu lat
zaangażowani są w prowadzenie piekarni i odpowiedzialni
za poszczególne obszary biznesu. Sukcesja jest naturalnym
krokiem w rozwoju organizacji i efektem wieloletniej
współpracy, a nie jej początkiem. Spółka opracowała
również zasady sukcesji i ujęła je w konstytucji rodzinnej.

NOWATECH SP. Z O.O., WADOWICE

85,1
Źródło: „Forbes”

LPP S.A., GDAŃSK

Przekazanie firmy następnemu pokoleniu stanowi nie lada
wyzwanie dla wielu właścicieli firm rodzinnych. Proces ten
wymaga zaufania i zaangażowania obu stron. Kluczowe
jest odpowiednie przygotowanie do tego procesu
i prowadzenie otwartych rozmów. Wszystkie strony powinny
nie tylko zaangażować się w proces, ale i transparentnie
przedstawić swoje oczekiwania. Należy mieć na uwadze,
że jest to wyzwanie nie tylko dla właścicieli firm, ale
i następców. Właściciel firmy, przekazując stery następcom,
powinien więc okazać zaufanie do ich wiedzy i wspierać
umiejętnościami biznesowymi. Natomiast następca
powinien dużo czasu poświęcić na naukę firmy, zasad
i mechanizmów w nim panujących, aby rozumieć procesy
kluczowe dla prowadzenia danego przedsiębiorstwa.

NARZĘDZIOWNIA PSZENICA
SP. Z O.O., PRASZKA STROJEC

Do sukcesji firma przygotowywała się od 2016 roku pod
okiem kancelarii prawnej specjalizującej się w sukcesjach
firm rodzinnych. Opracowanie strategii sukcesji, konstytucji
firmy rodzinnej i ewentualnego planu awaryjnego to
najcięższy element całego procesu. Biorąc pod uwagę nasz
przypadek – nagła konieczność przejęcia firmy (działającej
w tamtym momencie jako działalność osoby fizycznej)
i sukces tego przedsięwzięcia wynikał z wieloletniego
wdrażania sukcesorów przez nestora w proces zarządzania
firmą, eksponowania pozycji sukcesorów wśród
klientów oraz instytucji otoczenia biznesu i ogromnego

(wypowiedź – Ewelina Młynarczyk, prezes zarządu)
Należy ten proces zacząć dość wcześnie, osoba
„namaszczona” do przejęcia powinna być zatrudniona
w firmie i przejść przez wszystkie szczeble zarządzania
– można powiedzieć, że od sprzątaczki przez marketing,
serwis, produkcję do zarządu. Musi poznać specyfikę
pracy, ludzi, zobaczyć, co działa dobrze, a co można
ulepszyć. Oczywiście ważne są predyspozycje
osobowości i charakteru, a także wykształcenie branżowe
i ekonomiczne. W naszym przypadku trójka rodzeństwa
została zatrudniona w firmie, ja zaczynałam od prac
w administracji, przez narzędziownie, pracę w marketingu
i sprzedaży, przez pełnomocnika ISO, prokurenta do
prezesa. Zajęło mi to sześć lat i zarządzam już kolejnych
dziewięć. W międzyczasie zrobiłam studia podyplomowe
i różne kursy. Podstawowe pytanie jest takie, czy młodsze
pokolenie chce kontynuować pracę w firmie założonej przez
rodziców czy dziadków.

OCEANIC S.A., WARSZAWA

Sukcesja to długi i żmudny proces. Wymaga cierpliwości,
odpowiedzialności, zaangażowania i chęci obu stron.
Niełatwo jest młodemu człowiekowi zbudować sobie
pozycję w ukształtowanej już firmie rodziców. Aby odnieść
sukces, trzeba przygotować długofalowy plan przejęcia
firmy oraz zarazić młodego sukcesora prawdziwą pasją.

A CO, JEŚLI
SUKCESORA
NIE BĘDZIE?

47 proc. firm wierzy, że biznes pozostanie w rękach rodziny, i nie ma przygotowanego planu na wypadek braku zainteresowania kolejnego pokolenia zarządzaniem
biznesem. Pozostałe 53 proc. rozważa inne rozwiązania. Firmy biorą pod uwagę zarówno przekazanie biznesu w zarządzanie kadrze menedżerskiej, jak i sprzedaż
udziałów firmy innym właścicielom.
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ILE CZASU PAŃSTWA ZDANIEM TRWA
PROCES PRZEKAZANIA FIRMY NASTĘPCOM?
Dla przedstawicieli firm rodzinnych jasne jest, że zmiana
u steru musi być procesem wieloletnim

(odpowiedzi ﬁrm w proc.)
1-2 LATA

TRUDNO POWIEDZIEĆ

12,0

15-20 LAT

10,6

2,7

2-5 LAT

20,0
24,0
10-15 LAT

30,7

5-10 LAT
Źródło: „Forbes”

ZDANIEM FIRM RODZINNYCH
AMW CLOVER SP. Z O.O. SP.K.,
PYRZOWICE

Na wypadek braku zainteresowania kolejnego pokolenia
zarządzaniem firmą najlepszym rozwiązaniem jest
– naszym zdaniem – sprzedaż firmy.

ATEX SP. Z O.O.,
GODZIKOWICE

Tak jak w większości firm rodzinnych są dwie opcje:
przekazać zarządzanie firmą wykwalifikowanym
menedżerom lub sprzedać udziały w firmie innym
właścicielom.

EMKA GROUP,
MYSŁOWICE

W przypadku braku zainteresowania kolejnego pokolenia
zarządzaniem biznesem alternatywą pozostaje akwizycja/
połączenie z inwestorem branżowym lub pozabranżowym
polskim lub zagranicznym.

KSH SP. Z O.O. SP.K.,
ŚREM

Tak zwanym planem B w przypadku braku chęci
zainteresowania ze strony kolejnego pokolenia jest
przekazanie firmy w zarządzanie kadrze menedżerskiej.
Z uwagi na mnogość spółek w strukturze grupy dzisiaj

również w ten sposób prowadzimy swój model biznesowy,
który niewątpliwie się sprawdza. Wykwalifikowana,
dobrze wynagradzana i odpowiednio zmotywowana
kadra menedżerska, która ma czytelną wizję i zdolność
do kreowania otoczenia biznesowego, jest kluczem
w prowadzeniu firm. Znamy również rodziny, w których
sukcesja okazała się skuteczna dopiero w drugim
pokoleniu.

LPP S.A., GDAŃSK

Marek Piechocki – prezes i założyciel LPP – od początku
nie zakładał, że sukcesorem muszą być jego dzieci.
Dopuszcza on również możliwość powierzenia zarządu
doświadczonej kadrze menedżerskiej, a ustanowienia
dzieci w charakterze ciała nadzorczego. Jednak obecnie
nic nie wskazuje na to, aby nie były one zainteresowane
sukcesją. Niemniej Marek Piechocki wraz z rodziną
chcą, by LPP, również po jego odejściu za kilka czy
kilkanaście lat, pozostała polską firmą rodzinną, której
siedziba będzie w Polsce i tu tworzony będzie jej knowhow. Wszelkie działania Piechockiego są ukierunkowane
na to, aby LPP nigdy nie przeszło na własność obcego
kapitału, który mógłby kiedykolwiek zmienić „DNA”
tej firmy i przeobrazić ją w korporację czy zmienić
jej obraz. W ten sposób chce ochronić LPP przed
losem, jakiego doświadczyły dziesiątki polskich firm,
których właściciele u schyłku swojej kariery zawodowej
postanowili je sprzedać lub bez refleksji oddać w ręce
członków swoich rodzin, którzy postanowili spieniężyć
swe spadki i oddać firmy w obce ręce.

MB PNEUMATYKA SP. Z O.O.,
SULECHÓW

Mamy „plan B”. W rodzinie jest kilkoro potencjalnych
sukcesorów, obecnie niepełnoletnich. Jeśli nie będą
zainteresowani, to w grę wchodzi „plan C”, czyli
stopniowe dzielenie się władzą i udziałami z inwestorami.
Najpierw finansowymi, którzy dadzą firmie potrzebny
kapitał do dalszego rozwoju, a później z inwestorem
branżowym, który będzie miał najlepszy pomysł
z możliwych.

SODA PLUSS SP. Z O.O.,
KRĘPICE

Na wypadek braku zainteresowania kolejnego pokolenia
zarządzaniem biznesem dobrym rozwiązaniem może być
wprowadzenie innych współwłaścicieli zarządzających
operacyjnie firmą, z zachowaniem dla siebie pakietu
kontrolnego. Takich nowych współwłaścicieli należy
w pierwszej kolejności poszukiwać w kadrze aktualnie
zarządzającej przedsiębiorstwem.

ANNA REJER
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Bezpieczna firma,
czyli firma
z przyszłością

AGNIESZKA GRABOWSKA
JERZY CYMERSKI

RAPORT KONGRES FIRM RODZINNYCH

G

Globalizacja, transformacja cyfrowa, inteligentne technologie oraz dostęp do nowych rynków to immanentne elementy wpływające na rozwój przedsiębiorczości. Z jednej
strony dają przedsiębiorstwom szansę ekspansji, z drugiej
niejednokrotnie niosą ze sobą szerokie spektrum niebezpieczeństw. Złożoność zagrożeń, na które narażona jest
organizacja – bez względu na jej wielkość lub profil działalności – prowadzi do częstego bagatelizowania fundamentalnych aspektów zapewnienia bezpieczeństwa na
wielu płaszczyznach.
CZY BEZPIECZEŃSTWO FIRMY RODZINNEJ RÓŻNI
SIĘ OD BEZPIECZEŃSTWA np. dużych korporacji?

W obu przypadkach niezbędne jest profesjonalne
podejście do zagadnienia bezpieczeństwa. Jednak
warto zwrócić uwagę na specyfikę przedsiębiorstw
rodzinnych, których istota polega na współistnieniu
rodziny i przedsiębiorstwa, tworząc system rodzinno-firmowy. Poparty dobrą organizacją oraz łączeniem

dr Jerzy Cymerski
ekspert ds. bezpieczeństwa podmiotów
gospodarczych, of counsel Grabowski i Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

tradycji z innowacyjnymi rozwiązaniami stanowi on unikatową wartość dla właścicieli i gospodarki. Ta unikalna wartość zasługuje na szczególną ochronę, dlatego też wymaga
przygotowania systemu bezpieczeństwa skrojonego i przygotowanego na indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa.
Właściciele przedsiębiorstw – w szczególności dotyczy to
właśnie firm rodzinnych – wychodzą nieraz z założenia, że
sukcesywne budowanie przedsiębiorstwa od samego początku daje im pewien rodzaj przewagi. Sądzą, że panują nad
wszystkimi możliwymi ryzykami, i zapominają o mogących
wystąpić zagrożeniach. Pamiętać jednak należy, że
czynnik ludzki jest zazwyczaj najsłabszym ogniwem
w każdej organizacji. Budowanie zaś świadomości
w zakresie bezpieczeństwa jest koniecznością
warunkującą wspomnianą egzystencję i rozwój.
Bezpieczeństwo firmy nierozerwalnie wiąże
się z dbałością o ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa, która wymaga spójnego działania
trzech fundamentalnych obszarów bezpieczeństwa firmy. Możemy je zdefiniować jako przeciwdziałanie:
a) zagrożeniom bezpieczeństwa pracowników i współ-

FOT.: MATERIAŁY PRASOWE

Rozwój firmy rodzinnej jest możliwy
przez aktywność w obszarach systemu
rodzinno-firmowego, samorozwoju, strategii,
sukcesji i odpowiedzialności społecznej.
Jednak istotnym elementem funkcjonowania
każdej firmy jest też jej bezpieczeństwo

34 | FORBES 2020

034-035_KFR_2020.indd 34

14.04.2020 17:07

forbes.pl

Agnieszka
Grabowska-Dubiel
of counsel
Grabowski
i Wspólnicy
Kancelaria Radców
Prawnych sp.k.

dej organizacji. Wymaga on całościowej analizy wszystkich
pracowników firmy – rozumianym jako odpowiedzialność
za pracowników, przydzielanie im uprawnień, weryfikację
obecnych i prawdopodobnych niebezpieczeństw oraz wprowadzenia odpowiedniej metodyki, struktury, narzędzi i meich kwalifikacji, weryfikację np. niekaralności, wprowadzetod. Tak jak każdy projekt wdrożeniowy podjęte działania
nie procedur postępowania wobec nowo zatrudnionych,
procedur postępowania na okoliczność niepowinny mieć zdefiniowane cele, zadania oraz
standardowego zachowania, wprowadzenia
czas ich realizacji.
zasad dostępu do zasobów, postępowanie
WDROŻENIE OPRACOWANYCH ROZWIĄZAŃ,
z odchodzącymi z przedsiębiorstwa, postęadekwatnych do potencjalnych zagrożeń, wypowanie z usługodawcami i osobami z zeWłaściciele
generuje wartość dodaną dla firmy w zakresie:
wnątrz świadczącymi usługi na rzecz firmy;
a) zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w firb) zagrożeniom bezpieczeństwa fizycznego firprzedsiębiorstw
mie rodzinnej;
my – rozumianego jako działania związane z zasądzą, że panują
b) zapewnienia ciągłości działania procesów
pewnieniem bezpieczeństwa fizycznego osób
nad wszystkimi
biznesowych;
przebywających na terenie przedsiębiorstwa,
możliwymi
c) zwiększenia odporności firmy na potena w przypadku takiej konieczności, również poza
ryzykami.
cjalne zagrożenia (wewnętrzne i zewnętrzne);
nim, poprzez wykorzystanie zabezpieczeń techPamiętać jednak
d) zwiększenia umiejętności reagowania pranicznych (urządzenia elektroniczne i budowlano-mechaniczne);
należy, że czynnik cowników firmy na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych;
c) zagrożeniom bezpieczeństwa teleinforludzki jest
e) zwiększenia poziomu świadomości sytumatycznego firmy – rozumianego jako zarzązazwyczaj
acyjnej kadry zarządzającej i pracowników firmy.
dzanie zasobami teleinformatycznymi poprzez
najsłabszym
Należy podkreślić, że chociaż przedstawione
implementację zabezpieczeń softwarowych
ogniwem w każdej w opracowaniu zagadnienia stanowią jedynie
i hardwarowych, zarządzanie informacjami
organizacji
namiastkę problematyki bezpieczeństwa firm
przetwarzanymi w systemach informatycznych
rodzinnych, to mogą być zachętą do zgłębiaw taki sposób, aby nie dostały się w „nieponia tej istotnej wiedzy przez właścicieli firm i sukcesorów.
wołane ręce”.
Wymienione obszary, uwzględnione przy projektowaniu
AGNIESZKA GRABOWSKA-DUBIEL, of counsel
polityki bezpieczeństwa skrojonej na miarę potrzeb firmy,
Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.,
wpisując się w jej strategię, umożliwiają zaprojektowanie
dr JERZY CYMERSKI, ekspert ds. bezpieczeństwa
zintegrowanego systemu bezpieczeństwa firmy. Ten propodmiotów gospodarczych, of counsel
Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.
ces powinien być nieodłącznym elementem kontroli każFORBES 2020 | 35
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Okiem praktyka
– fundacja
prywatna rodzinna

PIOTR GRABOWSKI

RAPORT KONGRES FIRM RODZINNYCH

Toczą się prace legislacyjne, które mają umożliwić
budowanie w Polsce wielopokoleniowej firmy
rodzinnej, opartej na instytucji fundacji prywatnej.
Czym jest taka fundacja? To osoba prawna,
wskazana przez fundatora w celu zarządzania
przekazanym przez niego majątkiem

Piotr
Grabowski
radca prawny,
założyciel
GWLAW
Grabowski
i Wspólnicy
Kancelaria
Radców
Prawnych sp.k.

W

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego z dniem
1 stycznia 2019 roku tzw. Exit Tax (podatku od niezrealizowanych zysków) pozbawiło polskie firmy rodzinne i ich właścicieli możliwości budowania wielopokoleniowej firmy rodzinnej
opartej na strukturze holdingowej w postaci fundacji prywatnej zagranicznej działającej na prawie Malty, Liechtensteinu,
Austrii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii czy Szwecji. Korzystanie
z zagranicznej fundacji prywatnej stało się bowiem rozwiązaniem biznesowo nieopłacalnym w związku z kosztami podatkowymi, jakie generuje transfer aktywów poza granice Polski.

jeszcze kilka miesięcy, jak nie lat, będziemy jako prawnicy praktycy musieli poczekać, zanim z pełnym przekonaniem zarekomendujemy naszym klientom – właścicielom
firm rodzinnych – skorzystanie w Polsce z dobrodziejstwa
fundacji rodzinnej.
Czym jest fundacja prywatna? To osoba prawna utworzona przez fundatora (osobę fizyczną) w celu zarządzania
przekazanym przez niego majątkiem oraz dysponowania

FOT.: MATERIAŁY PRASOWE

OD KILKU MIESIĘCY TOCZĄ SIĘ PRACE LEGISLACYJNE
ZWIĄZANE Z POLSKĄ FUNDACJĄ PRYWATNĄ. Pewnie
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KIEDY FUZJE I PRZEJĘCIA?
PODCZAS KONGRESU FIRM
RODZINNYCH ODBYŁA SIĘ
DEBATA „FUZJE I PRZEJĘCIA
JAKO NARZĘDZIE EKSPANSJI”.
ZDANIEM UCZESTNIKÓW
DEBATY:
• Przedstawiciele młodego pokolenia
są dużo lepiej przygotowani merytorycznie
do zarządzania biznesem.
• Więcej uczą się od rodziców – założycieli
firmy – niż z różnych modeli kształcenia,
w których uczestniczyli.
• Z reguły nestorzy (założyciele firmy)
i sukcesorzy mówią jednym głosem,
jeśli chodzi o zarządzanie firmą.
• Kiedy lepiej sprawdzają się przejęcia,
akwizycja, a kiedy postawić na
organiczny wzrost? Nie ma reguły,
nie da się na to jednoznacznie odpowiedzieć.
• Ogromne znaczenie – jeśli chodzi o ekspansję
– ma wyważenie i rozsądek oraz wyczucie
biznesowe szefostwa firmy rodzinnej.
• Firma rodzinna powinna być prowadzona
zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi
spółek – także jeśli chodzi o ekspansję.
• Są pewne cechy etyczne, zespoły wartości,
które powodują, że z inną firmą rodzinną
trochę łatwiej i szybciej się rozmawia.

tym majątkiem na rzecz wskazanych przez niego beneficjentów. Fundację rodzinną fundator może powołać w akcie fundacyjnym lub w testamencie (jeżeli fundacja ma
powstać po śmierci fundatora), zaś ustrój fundacji oraz
zasady jej funkcjonowania określa się w statucie fundacji. Fundacja prywatna może powstać w dowolnie określonym przez fundatora celu – na przykład w celu zarządzania
i ochrony majątku rodziny. Majątek fundacji mogą stanowić aktywa ulokowane w fundacji przez fundatora: nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne, udziały lub
akcje. To fundator w dokumentach fundacyjnych określa zasady dystrybuowania zysków fundacji oraz zasady

przekazania majątku beneficjentom, a także zasady korzystania z majątku przez fundację. Nawet po śmierci fundatora majątek przez niego przekazany może pozostać
majątkiem fundacji.
Jakie są zalety fundacji? To przede wszystkim możliwość zachowania charakteru firmy rodzinnej, uniknięcie
rozdrobnienia majątku firmy rodzinnej w ramach zmian
pokoleniowych, zabezpieczenie interesów majątkowych
członków rodziny poprzez umożliwienie rodzinie fundatora (w tym także przyszłym pokoleniom tej rodziny) korzystania ze zgromadzonego majątku przy jednoczesnym
określeniu przez fundatora zasad kontroli i nadzoru nad
biznesem. To fundator swobodnie ustala reguły zarządzania i wykorzystania majątku fundacji zarówno za jego
życia, jak i po jego śmierci, często wprowadzając zapisy
determinujące profesjonalizację struktury firmy rodzinnej.
Zgodnie z założeniami do projektu ustawy o polskiej fundacji prywatnej nie będzie ona mogła prowadzić działalności gospodarczej, zważywszy na ryzyka z tym związane,
w tym ryzyka upadłościowe. Bowiem podstawowym celem
fundacji rodzinnej ma być ochrona spójności tego majątku.
DUŻYM WYZWANIEM POZOSTAJE RÓWNIEŻ ROZWIĄZANIE KWESTII OPODATKOWANIA FUNDACJI PRYWATNEJ,

by jej utworzenie w Polsce było ekonomicznie uzasadnione,
a już samo wniesienie majątku do fundacji nie wiązało się
z obowiązkiem odprowadzenia wysokiej daniny publicznej.
Drugim kontrowersyjnym elementem towarzyszącym
projektowaniu zapisów o fundacji prywatnej jest kwestia
zachowku. O ile pozostanie jako podstawowa instytucja
Kodeksu cywilnego – to w ramach regulacji samej fundacji prywatnej, jak i jej statutu powinien być dookreślony sposób jego zaspokojenia, włączając w to ewentualną
rozłożoną w czasie jego spłatę, jak i metodologię wyceny majątku stanowiącą podstawę do ustalenia wysokości zachowku.
Istotna pozostaje również kwestia uregulowania solidarnej odpowiedzialności fundatora i samej fundacji rodzinnej za zobowiązania – tak aby fundacja nie stała się
mechanizmem uniemożliwiającym wierzycielom zaspokojenie w ramach egzekucji.
Rodzima fundacja prywatna jest instytucją bardzo pożądaną, żeby nie powiedzieć niezbędną przy planowaniu sukcesji. To jedyna instytucja, która zabezpiecza integralność
firm rodzinnych w ramach zmian pokoleniowych. Liczę,
że ustawodawca ma tego pełną świadomość i w związku
z tym prace legislacyjne nabiorą odpowiedniego tempa,
aby sprostać potrzebom polskich firm rodzinnych i zapewnić im długowieczność.
PIOTR GRABOWSKI,
radca prawny,
założyciel GWLAW Grabowski i Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych sp.k.
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Marta Marczak,
socjolog, strateg marketingowy.
Badając zmieniające się
zjawiska kulturowe oraz
potrzeby konsumentów,
wspiera budowanie silnych,
angażujących marek. Autorka
strategii pozycjonowania oraz
innowacji produktowych dla wielu
wiodących marek
w sektorze FMCG
– m.in. współpracowała z marką
Bracia Sadownicy.
W PwC odpowiada
za zespół strategii marki

Bez względu na to, czy firma ma
za sobą wiele lat funkcjonowania,
czy jest to biznes całkiem młody, stoi
za nim jakaś historia założycielska,
która jest – lub może się stać
– źródłem misji firmy i jej wartości

FOT.: ALICJA I KAROL ŻEBRUŃ

Dobra przyszłość
dla dobrej historii
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FORBES: Zajmuje się pani wzmacnianiem,
transformacją i budowaniem nowych marek
w bardzo różnych branżach. A jak wygląda
współpraca z firmami rodzinnymi w tej kwestii?
Czy zaczęły one częściej myśleć o nowych
strategiach dotyczących rozwoju ich brandów? Od
czego zaczyna pani z nimi rozmowę na ten temat?
MARTA MARCZAK, PWC: W wielu przypadkach pierwsza
rozmowa ma bardzo podobny początek – rozmawiamy o historii firmy, o tym, kim byli jej założyciele, jakie były ich motywacje biznesowe i marzenia. Każdy biznes rodzinny ma
swoją historię – wyjątkową i często niezwykle interesującą. Bez względu na to,
czy firma ma za sobą wiele lat funkcjonowania, czy jest to biznes całkiem młody,
stoi za nim zawsze jakaś historia założycielska, która jest – lub może się stać
– źródłem misji firmy i jej wartości. Przedsiębiorstwa rodzinne mają cenny kapitał,
jakim jest autentyczność – dobre rozpoznanie tych naturalnych zasobów to początek każdego projektu.

nologiczne, ale i kulturowe. Niektóre z nich mają charakter
globalny, inne natomiast mają swoją lokalną specyfikę.
Obecnie dużo mówi się o wartości, jaką jest autentyczność, co jest wynikiem wszechobecnego kryzysu zaufania
wszystkich wobec wszystkich, spowodowanego chaosem
informacyjnym oraz erozją wiarygodności mediów i wielu
liderów opinii. Konsumenci coraz częściej poszukują prawdy, cenią uczciwość marek i firm, chcą wiedzieć, kto stoi za
daną marką oraz jakie są jego intencje. Efektem tego jest
między innymi docenianie przez klientów polskich marek,
lokalnych rzemieślników. To zjawisko widoczne w branży
spożywczej czy kosmetycznej, szczególnie w segmencie produktów pielęgnacyjnych, gdzie doskonale rozwijają się
polskie marki.

Konsumenci
coraz częściej
poszukują
prawdy,
cenią sobie
uczciwość marek
i firm, chcą
wiedzieć, kto stoi
za daną marką
oraz jakie
są jego intencje

A więc najpierw jest to rozmowa
o historii, a co potem?
Kolejny temat to oczywiście przyszłość,
czyli zdefiniowanie celów i ambicji biznesowych firmy. Co firma chce osiągnąć, jak
widzi się za parę lat – zazwyczaj sprowadza się to do zwiększenia rentowności, poszerzenia rynków czy docelowej wyższej
wyceny pierwotnego biznesu. Spełnienie
aspiracji właścicieli może odbywać się na
kilka sposobów, jednym z nich – i to jest
moją specjalizacją w ramach zespołu PwC
– jest budowanie i rozwijanie marki, którą
rozumiem jako narzędzie do realizacji celów biznesowych.
Praca nad strategią pozycjonowania marki może oznaczać
jej repozycjonowanie, poszerzenie o nowe kompetencje i grupy docelowe, powołanie do życia zupełnie nowej marki, ale
również optymalizację portfela marek, co może być związane
z zamknięciem marek istniejących. Decyzje takie wymagają
oczywiście porządnej analizy strategicznej – zrozumienia faktów rynkowych, specyfiki kategorii, motywacji konsumenckich oraz kontekstu kulturowego, w jakim funkcjonuje marka.
Jakie są dziś trendy rynku konsumenckiego?
Które wydają się pani najważniejsze? Czy mamy
do czynienia z trendami międzynarodowymi, które
asymilujemy po prostu w Polsce?
Warto pamiętać, że dyskutując o trendach, możemy rozważać trendy rynkowe, demograficzne, konsumenckie, tech-

Autentyczność, rzemiosło, prawda
– jak to się przekłada na realną
strategię biznesową?
W przypadku nowoczesnych strategii marketingowych deklaracja wartości przez
markę, sama jej opowieść, przestaje być
wystarczająca. Nadchodzi czas „aktywowania” wartości, przekuwania ich w konkretne inicjatywy – nazywamy to ewolucją
„storytellingu” w „storydoing”. Marka nie
tylko mówi o tym, co dla niej i jej konsumentów jest ważne, ale też działa w sprawie – coraz częściej zapraszając swoich
konsumentów do wspólnego działania czy
też do wspólnego projektu. To sposób na
uwiarygodnienie się, ale również na budowanie zaangażowania konsumentów
poprzez kreowanie więzi, czego efektem
może być społeczność – marzenie każdej marki. Marki przyszłości wyobrażam
sobie jako takie projekty, które angażują. Niektóre z nich
działają w słusznej sprawie, są pożyteczne społecznie, niektóre dostarczają niezwykłych doświadczeń, a inne edukują. Wybór celu istnienia marki zależy oczywiście od jej
kompetencji, potrzeb grupy docelowej i charakteru kategorii, w jakiej konkuruje. Każdy projekt strategiczny, którego się podejmujemy, jest dopasowany do potrzeb naszych
klientów i każdy jest niepowtarzalny. W swej pracy łączymy warsztat strategiczny, wiedzę marketingową z kreatywnym spojrzeniem ma problem, jakim się zajmujemy. Zawsze
uczciwie stawiamy sprawę, mówiąc klientom, że strategii nie można u nas zamówić, nie można kupić – strategie
można wspólnie wypracować, łącząc doświadczenie doradcy oraz ich wiedzę. Tylko wtedy może powstać coś ciekawego i efektywnego.
ROZMAWIAŁA ANNA REJER
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Gdy firmy rodzinne
nie dysponują
odpowiednim
zabezpieczeniem
kredytu, pomóc
mogą gwarancje
udzielane przez BGK

gwarancje, które
pomogą dostać kredyt
Przedsiębiorcy mogą zabezpieczyć kredyt także gwarancją
de minimis. To najbardziej powszechny produkt gwarancyjny dla firm, które poszukują finansowania, ale nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu. Zakres gwarancji
to 80 proc. kwoty kredytu (do końca 2020 roku), nie więcej
niż 3,5 mln zł. Oferuje ją ponad 100 banków komercyjnych
i spółdzielczych na terenie całego kraju. Ważnym warunkiem
otrzymania gwarancji przez firmę jest posiadanie przez nią
dostępnego limitu pomocy de minimis. Standardowo wynosi on 200 tys. euro (a dla jednego przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100 tys. euro).
PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY WYCZERPALI DOSTĘPNE LIMITY
POMOCY, mogą skorzystać z gwarancji udzielanych ze środ-

ków programu COSME. Gwarancja ta zabezpiecza spłatę 80
proc. kwoty kredytu, który wynosi nie więcej niż 600 tysięcy
zł. W przypadku tej gwarancji nie trzeba zastawiać własnego
majątku, nie ma też wykluczeń oraz formalności charakterystycznych dla programów pomocowych, a jednocześnie prowizja za udzielenie gwarancji wynosi tylko 1 proc. w skali roku.
Szeroka oferta gwarancji BGK znacząco ułatwia i przyspiesza pozyskanie finansowania dłużnego. Oferowane produkty
kompleksowo i adekwatnie odpowiadają na potrzeby rozwojowe sektora MŚP, istotnie wpływając na stabilizację jego sytuacji finansowej.
Więcej szczegółów: www.bgk.pl

FOT.: GETTY IMAGES

G

Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego ułatwia przedsiębiorcy zaciągnięcie kredytu i daje szansę na uzyskanie lepszych warunków kredytowania – np. niższej marży, wyższej
kwoty lub dłuższego okresu spłaty kredytu. Pomaga w tym
niewątpliwie wysoki poziom zabezpieczenia, jaki dają gwarancje BGK – nawet do 80 procent kwoty kredytu. Koszty udzielenia gwarancji są niskie lub nie ma ich w ogóle.
Wszystkie formalności są realizowane w banku kredytującym – wystarczy, że przedsiębiorca złoży wniosek o udzielenie gwarancji razem z wnioskiem o kredyt. Aktualnie BGK
dysponuje aż sześcioma liniami gwarancyjnymi, które ułatwiają przedsiębiorcom z sektora MŚP dostęp do kredytu.
Jedną z najbardziej atrakcyjnych gwarancji jest Biznesmax. To produkt przeznaczony na zabezpieczenie kredytów
finansujących rozwój działalności gospodarczej firm z sektora MŚP, w tym projektów z efektem ekologicznym (np. OZE,
efektywność energetyczna, elektromobilność), bądź dotyczących wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych.
Maksymalna kwota gwarancji to równowartość 2,5 mln
euro w złotych, nie więcej niż 80 proc. kapitału kredytu na
maksymalnie 20 lat.
Otrzymanie gwarancji Biznesmax wiąże się z możliwością uzyskania zwrotu części zapłaconych odsetek od kredytu, w formie dotacji w wysokości nawet kilkuset tysięcy
złotych. Wysokość dopłaty zależy od kwoty kredytu i jego
oprocentowania oraz dostępnego limitu pomocy.
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Jedną z najstarszych firm działających w Polsce jest Kopalnia Soli Wieliczka. Najstarszy z dokumentów rzucający światło na jej dzieje to przywilej króla Kazimierza I Odnowiciela
z roku 1044, nazywający Wieliczkę „magnum sal alias Wieliczka”. Od XIII wieku do 1772 r. wspólnie z Kopalnią Soli Bochnia wchodziła w skład żup krakowskich. Sama Kopalnia Soli
Bochnia rozpoczęła działalność wydobywczą w 1248 roku.
Pierwszą informację o odkryciu tam soli kamiennej podano
w Roczniku Kapitulnym Krakowskim pod datą 1251 – wcześniej w Bochni i okolicach warzono sól poprzez odparowywanie jej z solanki.
Ponad 250-letnią historią może pochwalić się firma Gerlach. Jej początek sięga 1760 roku, kiedy to Filip Szaniawski
rozpoczął budowę wielkiego pieca do surówki w Kuźnicach
Drzewickich. Obecnie Gerlach jest najbardziej znaną marką
na rynku sztućców i noży kuchennych w Polsce.
Także historia najstarszego producenta pierników i wafli
w Polsce (zarazem jednego z najstarszych w Europie), czyli Fabryki Cukierniczej Kopernik, zaczyna się ponad 250 lat
temu w Toruniu, kiedy to Jan Weese zostaje właścicielem
warsztatu piernikarskiego i rozpoczyna budowę rodzinnej
firmy produkującej toruńskie pierniki.

FOT.: FORUM (2)

Kopalnia Soli
Wieliczka to jedna
z najstarszych ﬁrm
działających w Polsce.
Jej początki
sięgają XI wieku

Przedsiębiorstwa ze
stuletnią (i dłuższą) historią
to ledwie promil wszystkich
firm w Polsce. Spółki te nie
tylko przetrwały ponad
100 lat, dostosowując swoje
produkty do gustów
i upodobań kolejnych
pokoleń, ale też nadal liczą
się na rynku krajowym,
a część także na
międzynarodowym.
Warto przypomnieć
historie kilkunastu firm,
które skończyły już
przynajmniej 100 lat
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Historia ﬁrmy
Gerlach – niegdyś
ﬁrmy rodzinnej,
potem przedsiębiorstwa
państwowego, a dziś
spółki giełdowej – sięga
ćwierć tysiąclecia

Półtora wieku temu rozpoczął swą działalność Herbapol Poznań. W 1869 roku farmaceuta Roman Barcikowski założył w stolicy
Wielkopolski drogerię. Obecnie zakłady należą do jednych z najstarszych i najbardziej
cenionych w Polsce przedsiębiorstw zielarskich.
Natomiast w 1880 roku rozpoczęła swą działalność Cykoria w Wierzchosławicach na Kujawach. To producent koncentratów spożywczych,
suszów warzyw i owoców, przypraw i mieszanek
przyprawowych, a także suszu cykorii korzeniowej.
W 1889 roku z inicjatywy inżyniera Stanisława
Jana Majewskiego powstała pierwsza fabryka
ołówków w Królestwie Polskim. Firma St. Majewski to jedna z najbardziej rozpoznawalnych
polskich marek na rynku artykułów szkolnych.

Gerlach
to najlepiej
w Polsce znana marka
na rynku sztućców
i noży kuchennych.
Ale w swej ofercie
przedsiębiorstwo
z Drzewicy ma
też m.in. takie
piękne scyzoryki

MALI TRADYCJONALIŚCI Pisząc o firmach ze

stuletnią tradycją, nie można pominąć małych
rodzinnych biznesów, w których pracuje już trzecie, a nawet czwarte pokolenie. Firmy te szczycą się wielką renomą, często nawet na rynkach
międzynarodowych.
Warto tu wymienić firmę Herse z Konstancina,
która produkuje i sprzedaje jedwabne krawaty
i poszetki oraz jedwabne i jedwabno-wełniane
szale. Historia firmy zaczyna się w 1868 roku.
Dwaj poznaniacy, Bogusław Maciej Herse i Władysław Jerzykiewicz, otworzyli wtedy w Warszawie sklep, nad którym zawisł szyld „Handel
Koronek i Towarów Białych”.

2500
DZWONÓW

STWORZYŁA
W SWEJ HISTORII
Odlewnia Dzwonów
Braci Kruszewskich
z Węgrowa

Natomiast pracownia krawatów Janina z Krakowa zaczęła swoją działalność w 1902 roku, gdy
Jan Mikuła przyjechał do Krakowa ze Stanów Zjednoczonych i wraz z austriackim przyjacielem Natanem otworzył salon mody wiedeńskiej przy ul.
Floriańskiej. Obecnie firma oferuje 800 wzorów
krawatów, ponadto muszek, motylków, fularów,
apaszek oraz pasów hiszpańskich.
W Pracowni Obuwia Jan Kielman w Warszawie buty można było kupić już w 1883 roku. Jan
Kielman otworzył wtedy pracownię obuwniczą
przy ulicy Chmielnej 3. Ta data widnieje obecnie w logo firmy, która nieprzerwanie działa do
tej pory, szyjąc buty na miarę, na indywidualne
zamówienia. Oprócz butów oferuje skórzane dodatki w postaci toreb, portfeli, pasków i wszelkich innych wyrobów kaletniczych.
Podobno dzwony z Polski są najlepsze na
świecie. Można je znaleźć w kościołach niemal
na całym świecie. Odlewnia Dzwonów Rodziny
Felczyńskich z Przemyśla została założona przez
Michała Felczyńskiego w roku 1808 w miejscowości Kałusz w ówczesnym województwie
lwowskim. W swojej historii Odlewnia wykonała niezliczoną ilość dzwonów do kościołów
wszystkich wyznań na całym świecie. Drugim takim przedsiębiorstwem na mapie Polski jest Odlewnia Dzwonów Braci Kruszewskich w Węgrowie.
Tradycje ludwisarstwa na Podlasiu sięgają połowy XIX w. W tym czasie powstała pierwsza w Węgrowie odlewnia dzwonów, której założycielem
był Antoni Włodkowski. Mistrz był bezpotomny,
a ludwisarstwo to zawód dziedziczny, gdzie doświadczenie i tajemnice przekazuje się z pokolenia na pokolenie. Pomagał mu dorywczo i uczył
się odlewniczego fachu Jakub Kruszewski. Po zakończeniu I wojny światowej to on przejął zakład
i w 1920 r. zaczął odlewać dzwony. Dotychczas
kolejne pokolenia Kruszewskich odlały przeszło
2500 dzwonów, które rozbrzmiewają w różnych
parafiach na terenie całej Polski, a także za granicą – m.in. w Stanach Zjednoczonych, Finlandii,
Belgii, Francji, Niemczech, Brazylii, na Ukrainie,
Białorusi, Litwie, w Rosji, Rumunii, Rwandzie czy
w Papui-Nowej Gwinei.
W Poznaniu mieści się Pracownia Lutnicza Niewczyk & Synowie. Rodzinną pracownię założył
Franciszek Niewczyk w 1885 r. W 1907 r. przeniósł
się do Lwowa, gdzie założył pierwszą krajową wytwórnię instrumentów. Fabryka działała do 1939
roku. Z kolei w 1922 r. działalność rozwinął syn
Franciszka – Stanisław Niewczyk. Najpierw zało-

FOT.: FORUM (4)
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żył pracownię w Bydgoszczy, ale potem przeniósł
ją do Poznania. Specjalizuje się w gruntownych
korektach starych instrumentów mistrzowskich,
buduje nowe instrumenty koncertowe, naprawia
i konserwuje instrumenty lutnicze, wycenia instrumenty, wystawia opinie.
Ponadstuletnią historią mogą pochwalić się regionalne piekarnie, które pomimo rosnącej konkurencji nadal świetnie radzą sobie na rynku. Takim
przykładem jest Piekarnia Sarzyński w Kazimierzu
Dolnym. Historia firmy sięga 1915 r., Jan Sarzyński otrzymał wówczas dyplom czeladnika piekarskiego – ta data widnieje w obecnym logo firmy.

140
LAT

LICZY JUŻ SOBIE
FIRMA A. BLIKLE
Cukiernie ﬁrmy
są prowadzone
przez kolejne
pokolenia rodziny

ZNANE MARKI Są takie marki w Polsce, o których

słyszał niemal każdy, niektóre z nich pamiętają
czasy naszych dziadków, a nawet pradziadków.
Przykładem takiej firmy jest A. Blikle, założona

ne Łódzkiej Fabryki Nici i w tej formie działała do
roku 1939 r., kiedy to fabrykę przejął przemysł
III Rzeszy. W 1946 r. została ona przekształcona
w Państwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianego
Nr 16. Ariadna wciąż produkuje nici – przemysłowe i zdobnicze – oraz wyroby pasmanteryjne.
Fabryka Firanek i Koronek HAFT z Kalisza
jest spadkobierczynią blisko 140-letniej tradycji kaliskiego przemysłu tkanin haftowanych, koronkowych i tiulowych. W 1999 r. firma została
sprywatyzowana i obecnie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej WISTIL.
Historia przedsiębiorstwa Olimpia z Łodzi sięga
roku 1890 r. i firmy Maks Silberstein. Przedsiębiorstwo przechodziło wiele modernizacji i przemian
strukturalnych, pozostając jednak przy podsta-

Fabryka Cukiernicza Kopernik produkuje
toruńskie pierniki od 250 lat. Jej historia zaczęła
się od warsztatu cukierniczego Jana Weese

przez Antoniego Kazimierza Bliklego w 1869 r.
Przez 140 lat istnienia cukiernie były prowadzone przez kolejne pokolenia rodziny. Obecnie firma A. Blikle to ponad 20 placówek.
Początki Zakładów Przemysłu Cukierniczego
Skawa z Wadowic sięgają 1909 r. Są związane
z działalnością Jana Niewidowskiego, którego
staraniem uruchomiono produkcję opłatków na
skalę przemysłową. W latach 60. XX wieku fabryka opłatków została połączona – wraz z kilkoma innymi cukierniczymi przedsiębiorstwami
prywatnymi – w jedno przedsiębiorstwo, które
dało początek obecnym zakładom. Firma produkuje draże, ciastka i czekoladki.
Wśród firm z tradycjami w branży odzieżowej
warto wspomnieć o Fabryce Nici Ariadna, która
powstała w 1897 roku jako Towarzystwo Akcyj-

Dziś to
przedsiębiorstwo
Lotte Wedel. Ale marka
E. Wedel istnieje od
1851 roku, kiedy Karol
Wedel otworzył pierwszą
ﬁrmową cukiernię
w Warszawie,
przy ulicy Miodowej

wowym profilu produkcji, jakim jest wytwarzanie wyrobów dziewiarskich. Eksportuje m.in. do
Anglii, Irlandii, Niemiec, Rosji, a także Francji
i Włoch. W Polsce posiada sieć salonów firmowych pod własną marką.
Pewnie wiele osób pamięta jeszcze kosmetyki
dla dzieci marki Bambi. Pollena-Savona Zakłady
Chemii Gospodarczej zostały założone w 1867 r.
w Katowicach. Fabryka rozpoczęła działalność
od produkcji mydeł i wód kolońskich. Pierwszy
szampon o nazwie „Pollena” został wyprodukowany w 1969 r., a od 1973 r. produkowano szampony dla dzieci Bambi. Obecnie firma jest jednym
z większych krajowych producentów szamponów
dla dorosłych i dzieci. W swojej ofercie posiada
ponad 100 produktów kosmetycznych i wyrobów chemii gospodarczej.
Historia Ursusa – największego polskiego producenta ciągników i maszyn rolniczych – zaczyna
się w 1893 r. w Warszawie. Trzej inżynierowie:
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Mało kto wie, że na
wyrobach fabryki Ursus
bito kiedyś znak „P7P”,
co należało czytać
jako „Posag 7 Panien”.
Jej siedmiu założycieli
założyło bowiem
przedsiębiorstwo
z posagów swoich
siedmiu córek

ZAGRANICZNI Z POLSKĄ TRADYCJĄ Warto wspo-

DŁUGOWIECZNI GIGANCI Jednym z najstarszych

przedsiębiorstw w Polsce jest Poczta Polska, której
historia sięga 1568 r., kiedy król Zygmunt August
sformalizował Pocztę Królewską jako instytucję
publiczną. W 1928 r. powstało przedsiębiorstwo
państwowe Polska Poczta, Telegraf i Telefon. Obecnie to największy operator na polskim rynku, jego
sieć obejmuje prawie 7500 placówek, filii i agencji pocztowych.
Natomiast tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Krótsza jest historia
Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA, które powstało w 1920 r. W tym roku 100-le-

7500
PLACÓWEK

MA POCZTA
POLSKA. Jej
historia sięga roku
1568 r., gdy
powołano
Pocztę Królewską

mnieć o firmach, które już nie są w rękach polskich
właścicieli, ale nadal kontynuują tradycję polskiej
marki. Do tego grona należy między innymi Lotte
Wedel. Marka Wedel istnieje od 1851 roku. Karol
Wedel otworzył wtedy pierwszą firmową cukiernię,
wraz z małą przyzakładową manufakturą czekolady przy ulicy Miodowej w Warszawie.
Wawel – jedna z najstarszych fabryk cukierniczych w Polsce – została założona przez Adama
Piaseckiego w 1898 roku. W 1910 roku Piasecki uruchomił fabrykę czekolady. Swój pierwszy
sklep firmowy otworzył w kamienicy przy Rynku
Głównym w Krakowie.
Polskie Biuro Podróży Orbis powstało w 1920
roku we Lwowie. Założyciele biura, którymi byli
bankierzy Ernest Adam, Maksymilian Liptay i Józef Radoszewski, posłowie Władysław Kesłowicz
i Aleksander Skarbek oraz prawnik Ozjasz Wasser, chcieli stworzyć biuro podróży o międzynarodowym standardzie obsługi.
ANNA REJER

FOT.: FORUM

Ludwik Rossman, Kazimierz Matecki i Emil Schönfeld, wraz z czterema przedsiębiorcami: Stanisławem Rostkowskim, Aleksandrem Radzikowskim,
Karolem Strassburgerem i Ludwikiem Fijałkowskim, z oszczędności posagowych swoich siedmiu
córek założyli przedsiębiorstwo o nazwie Towarzystwo Udziałowe Specyalnej Fabryki Armatur.
Przedsiębiorstwo biło na swoich wyrobach znak
„P7P”, który należało czytać jako „Posag 7 Panien”. Fabryka produkowała m.in. silniki spalinowe.
Zakłady Porcelany Stołowej Karolina mogą pochwalić się 160-letnim życiorysem i bogatą tradycją. Dzisiejsze zakłady, funkcjonujące pierwotnie
pod nazwą Porzellanfabrik Koenigszelt, zostały
założone w 1860 r. przez niemieckiego przedsiębiorcę Traugotta Silbera. Później dołączyli do
niego August Rappsilber i Carl Hackmann. Od samego początku fabryka zajmowała się produkcją
wysokiej klasy porcelany.

cie obchodzi bank PKO BP, który powstał w lutym
1919 r. jako Pocztowa Kasa Oszczędności. Mennica Warszawska (funkcjonująca obecnie jako
Mennica Polska) powstała 10 lutego 1766 roku.
Wtedy właśnie w życie weszła reforma systemu
monetarnego, wprowadzająca nową stopę złotego i usuwająca z obiegu wszystkie monety obce.
Grupa Enea odwołuje się do tradycji z początku
wieku, kiedy w 1904 r. uruchomiono pierwszą poznańską elektrownię, dostarczającą prąd mieszkańcom miasta przez kolejnych 50 lat.
Grupa Boryszew jest następcą Belgijskiego Towarzystwa Sochaczewskiej Fabryki Sztucznego
Jedwabiu, która powstała w 1911 r. w Sochaczewie. W 1992 r. Boryszew został sprywatyzowany,
obecnie jest największym polskim producentem w segmencie metali nieżelaznych i w branży motoryzacyjnej.
Początek XX w. to okres, gdy tworzyły się spółdzielnie mleczarskie. Wiele z nich przetrwało do
dziś, jak Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu – jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek. Początki firmy sięgają 1906 r., kiedy
Władysław Grabski, jeden z pionierów ruchu spółdzielczego na ziemi łowickiej, późniejszy premier
RP i twórca reformy walutowej, zainicjował powstanie Spółki Rolniczej w Bocheniu, która w tym
samym roku zorganizowała jedną z pierwszych
spółdzielni mleczarskich w Kongresówce.
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oRganizacje Łączące
PRAWIE 60 PROC. PRZEDSIĘBIORSTW UWAŻA, że ośrodki, które z założenia wspierać mają interesy firm rodzinnych,
źle wykonują swoją pracę, przede wszystkim nie mają wpływu na tworzenie przepisów regulacji prawnych. Obecnie
ponad 70 proc. badanych firm nie należy do żadnej organizacji łączącej biznes rodzinny, a około 20 proc. z nich nie
zna nawet takich instytucji. Są to głównie mniejsze przedsiębiorstwa, działające lokalnie.

ZDANIEM FIRMY RODZINNEJ
KOLI SP. Z O.O.,
BANINO K. GDAŃSKA

Organizacje te mają kontakty z firmami rodzinnymi,
pomagają, organizując spotkania, szkolenia, wymianę
doświadczeń. Z drugiej strony mają znikomy wpływ
na tworzenie przepisów i ważnych dla firm rodzinnych
regulacji prawnych.

SANPLAST SA,
WYMYSŁOWICE

Prowadząc codzienną działalność gospodarczą, nie
odczuwamy wsparcia ze strony tego typu organizacji.

WERNER KENKEL SP. Z O.O.,
KRZYCKO WIELKIE

Współpracujemy z Instytutem Biznesu Rodzinnego,
a także mamy prawo posługiwać się logo Fundacji Firmy
Rodzinne. Wiemy, że w Polsce funkcjonuje około dziesięciu
podobnych instytucji, które za zadanie postawiły sobie
wspieranie rodzinnych firm. Takie wsparcie jest potrzebne,
a z doświadczenia ze współpracy z Instytutem i Fundacją
możemy stwierdzić, że ich praca daje efekty. Współpraca
z wielopokoleniowymi firmami z zachodu Europy,
wyspecjalizowanymi uczelniami międzynarodowymi
i dużej klasy ekspertami w tej dziedzinie to dobry kierunek.

ANONIMOWO

MB PNEUMATYKA SP. Z O.O.,
SULECHÓW

Tu jak zwykle zależy od organizacji. Jest wiele instytucji, które działają z pełnym zaangażowaniem i traktują to jako swoją
misję. Nas cieszy, że temat firm rodzinnych jest coraz częściej podnoszony przez opiniotwórcze media gospodarcze.
To może dać wiele dobrego polskiemu biznesowi.

Nasze dotychczasowe kontakty z instytucjami mającymi
wspomagać rozwój przedsiębiorczości poza granicami
Polski są negatywne – głównie z uwagi na niekompetencję
i przypadkowość osób, które zostały skierowane do
tychże instytucji. Obecnie w naszej opinii brak jest takiego
wsparcia po stronie instytucji. Są one rozwinięte jedynie
po stronie doradztwa prywatnego.

CZY JESTEŚCIE AKTYWNYMI CZŁONKAMI
KTÓREJŚ Z ORGANIZACJI ŁĄCZĄCYCH
FIRMY RODZINNE?

CZY OŚRODKI, KTÓRE WSPIERAĆ MAJĄ
INTERESY FIRM RODZINNYCH, DOBRZE
WYKONUJĄ SWOJĄ PRACĘ?
(odpowiedzi ﬁrm w proc.)

(odpowiedzi ﬁrm w proc.)

TAK

NIE

TAK

NIE

29,7
40,5
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E ksport

DOKĄD EKSPORTUJE WASZA FIRMA?
(odpowiedzi ﬁrm w proc.)

CZY EKSPORTUJĄ PAŃSTWO
SWOJE PRODUKTY/USŁUGI?
(odpowiedzi ﬁrm w proc.)
NIE

34,2

Źródło: „Forbes”

22,5

FRANCJA
RUMUNIA

20,2

WIELKA BRYTANIA
WŁOCHY

19,1

UKRAINA

16,9

HOLANDIA
ROSJA

15,7

SŁOWACJA

14,6

DANIA
WĘGRY

13,5

AUSTRIA
BIAŁORUŚ

12,4

SZWECJA

11,2

BELGIA

10,1

HISZPANIA

9,0

SZWAJCARIA

7,9

LITWA
NORWEGIA
USA

6,7

CHINY

5,6

FINLANDIA

4,5

AUSTRALIA

3,4

BOŚNIA
I HERCEGOWINA
IRLANDIA
JAPONIA
KAZACHSTAN
TAJWAN
TURCJA

65,9

32,6

CZECHY

2,2
1,1

ALGIERIA
ASEAN
BIRMA
BRAZYLIA
CHORWACJA
GRECJA
GRUZJA
INDONEZJA
IRAK
ISLANDIA
IZRAEL
KANADA
LUKSEMBURG
ŁOTWA
MACEDONIA
MALEZJA
MEKSYK
MOŁDAWIA
PERU
PORTUGALIA
RPA
UGANDA
WIETNAM
ZJEDNOCZONE
EMIRATY ARABSKIE
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AŻ 66 PROC. ANKIETOWANYCH FIRM WYSYŁA SWOJE
PRODUKTY NA EKSPORT głównie do Niemiec, Czech i Francji. Polskie firmy otwierają się na nowe eksportowe kierunki.
W 2018 i 2019 r. nowe uruchomione kierunki to Ukraina i Włochy.
Z ankiet uzyskanych od firm aż 66 proc. deklaruje, że
wysyła swoje produkty na eksport, przy czym procent, jaki
stanowią przychody z eksportu do przychodów ze sprzedaży, jest bardzo różny – waha się od 2 do nawet 90 proc.
Co eksportują rodzinne firmy? Głównymi produktami eksportowymi są maszyny i urządzenia mechaniczne oraz sprzęt
elektroniczny. Za granicę coraz częściej trafiają polskie meble, okna czy kosmetyki. Oczywiście nieocenione są polskie jabłka i truskawki.
Najważniejszym kierunkiem polskiego handlu jest Europa.
Do grona największych odbiorców polskich towarów na kontynencie należą Niemcy – gdzie eksportuje ponad 66 proc.
Kolejnym kierunkiem są Czechy – 32,6 proc., oraz Francja
– 22,5 proc. W dalszej kolejności jest Rumunia i Wielka Brytania. Firmy rodzinne znajdują nowych partnerów nie tylko
w Europie, ale także w Azji czy w Afryce.
Nowe kierunki eksportowe, jakie firmy rodzinne najczęściej uruchomiły w 2018 i 2019 roku, to Ukraina i Włochy
(wskazało je 8 firm) oraz Finlandia, Francja, Rosja i Rumunia (te kraje wskazało 7 firm). Nie zabrakło także kierunków
egzotycznych. Firmy zaczęły eksportować na przykład do
Arabii Saudyjskiej, Azerbejdżanu, Peru czy Armenii.
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