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Zgodnie z literatur4 przedmiotu, w przedsigbiorstwach rodzinnych wspolistniei4 trzy

odrgbne podsystemy, kt6re nieustanie ze sob4 oddziatujQ i wzajernnie siQ przenikaj4:

przedsigbiorstwo, rodzina i wlasno$6.1 Wsp6listnienie rodziny i bizner;u w ramach jednego

podmiofu przeklada sig na okreslanie ich systemu warto$ci, nor(n' celilw, zasad i sposob6w

funkcjonowania oraz oddziatuje na stabilnoSi stosunk6w wlasnosciowych.2 Wzajemne

oddziatywanie tych podsystem6w literatura okreSla pojgciem ,,efekf,u rodzinnosci"'3

poszukuj4c teoretycznych r€rm dla zrozumienia oddziatywania tego efektu na wyniki

przedsigbiorstw, badacze siggaj4 najczgsciej do dorobku teorii ladu korporacyjnego, w tym

przedewszystkim teorii zasobowej, teorii agencji, teorii sluzebno 6ci orazteorii interesariuszy'a

pomimo implementacji wymienionych wyzei teorii na grunt przedsir;biorczosci rodzinnej,

badaczom nie udalo sig jedno znaczniewskazai czy firmy rodzinne, jako podmioty wyposazone

w specy ftczneatrybuty, skuteczniej niz przedsigbiorstwa nierodzinne' realizuiqokreslone cele

ekonomi czne oraz pozaekonomiczne. Brak iednoznacznosci rvynik6w badarfl, moie

sugerow rE, L,e firm rodzinnych nie powinno traktowad sig iako jednorodnego zbioru'

w5r6d nich wystgpuj 4 przedsigbiorstw a, o r62nym poziomi e z*ngaaowania menedzer6w

i doradc6w zewngtrznych, w r6znym stopniu wykorzystuj4ce formalne procedury planowania
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i zarz4dzania personelem, mechanizmy kontroln e oraz mo2liwoSci wzmacniania zasob6w

kompetencyjnych. Przedstawione dzialania i cechy przedsigbiorstwa mohna vzna6 za

,,przejawy profesjonalizacji" firmy rodzinnej.5 Ich wprowadzenie do rodzinnego biznesu, ma

za zadanie wznocnienie jego ekonomicznego potencjalu i aniwelowanie negatywnych

konsekwencji wynikaj4cych z emocjonalnych relacji pomigdzy czlonkami rodziny

prowadz4cymi firmg. Do tej pory badacze skupiali sig przede wszystkim na skutkach

ekonomi cznychwybrane go dzialania profesjonalizuj4c ego, rzadziei na wiqzce kilku z nich'6

Dostgpna literatura, nie pozwala na jednozn aczne wskazanie, czy profesjon alizacia

przedsigbiorstwa rodzinnego, kt6ra moze oslabi6 pozytywny wptyw jego ,,rodzinnoSci"' mohe

r6wniez r62nicowa6 osi4gan e przez nie efekty ekonom iczne'

Zidentyfikowana luka poznawc za staNa sig podstaw4 do sfornrulowania problemu

badawczego pracy doktorskiej, odnosz4cego sig do przejawow profesjonalizaci\

wystgpuj4cych w przedsigbiorstwach rodzinnych w Polsce oraz t62nic w efektach

ekonomi cznych osi4gany ch przezpodmioty zaklasyfikowane do wzglgdnie homogenicznych

grup pod wzglgdem poziomu profesjonalizacii'

Ze wzglgdu na fakt, Le literatura przedmiotu nie opisuje profesjonalizacii

przedsigbiorstwa rodzinnego w spos6b wystarcz aiqco kompleksowy (ponvalaiqcy na

uwzglgdnienie ieir62nor-odnych przejaw6w), w pracy doktorskiej przyjqto nastqptri4cL'wlasn4

definicjg w brzmieniu: profesjonalizacja to zestaw dzialarfl lub cech, kt6rych rol4 jest

wspieranie przedsigbiorstw rodzinnych w podejmowaniu rarcjonalnych decyzji

ekonomicznych. Jej wprowad zenie pozwolilo na potraktowanie profesjonalizacii jako

zlozonego zjawisk a, na kt6re sklada siE szereg pojedyn czych dzialafi i charakterystyk' Mogq

one wch odzi(,ze sob4 w interakc.je wspie raJ4club znos zqc nawzajem swoje potencjalne skutki'

w tym kontek$cie, wprowadzono r6wniez pojgcie profilu profesjonalizacji tj' okreslonego

poziomu czgstotliwosci lub intensywnosci wystqpowania badanych przejaw6w

profesjonalizacj\.
Gl6wnym celem przeprowadzonych badari byla identyfikacja r6inic pomigdry

wybranymi efektami ekonomicznymi w przedsigbiorstwach rodzinnvch reprezentujqcych

r6i.ny profil profesjonalizacji. w ramach eksploracji problemu badawczego wyodrgbniono

piEd cel6w cz4stkowy ch otazsformulowano dziewigi hipotez badawczych'

praca ma charakter teoretyczno-empi ryczny. w czgsci teorety cznei (rozdzial I i il)

przedstawiono w oparciu o przegl4d literatury przedmiotu zagadnienia zwi?zane z istot4

przedsigbiorstw rodzinnych oraz profesjonalizacil ich dzialalnosc'i. czEs6 empiryczna

(rozdzia\y III-V) poswigcona zostala koncepcji i organizacji badan oraz prezentacji ich

wynik6w.
Przebieg badari empirycznych zosta\ podporz4dkowany celowi pracy' Przedmiotem

badafi byl zestaw dzia\ah orazcech przedsigbiorstw rodzinnych, kt6re mog4 wskazywat na

poziom ich profesjonalizacji. Na podstawie czgstotliwofci i intensywnoSci wystqpowania tych

6 K. Madison, J.J. Daspit, K. Turner, F'W'Kellerman
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s.327-336.

B.r*oa*o*



cech, przeprow adzona zosta\a identyfik acja r62nych profili profesjonalizacji przedsigbiorstw

rodzinnych. Kluczowym dla rozprawy obszarem bylo zbadanie czy Errrpy przedsigbiorstw

reprezentuj 4ce r6hny profil profesjon alizacji rcini4sig pod wzglgdem wybranych, osi4ganych

przaz nie efekt6w ekonomicznych (rozumianych jako wymierne konsekwencje

podejmowanych dzialafr gospodarczych). W rezult acie, nveryfikowano istnienie rchnic

w wielkogci badanych przedsigbiorstw, ich wieku, poziomie zaangazowania rodziny we

wlasnoSi i zarzqdzanie orazobecnoSci drugiego pokolenia w obu tych wymiarach. Weryfikacj4

objgto r6wniez r6znice w strukxurze maj4tku, strukturze furodel finansowania, poziomie

plynnoSc i orazosiqganej rentownoSci. Na koniec, analizg uzupelniono o identyfikaciq t62n1c

w postrzeganiu wybranych efekt6w ekonomi c:zrrych przez przedstawicieli przedsigbiorstw

rodzinnych.
Badania zostaly przeprowadzone w okresie od maja 2018 do grudnia 2019 roku'

obiektem badarfi bvtv przedsigbiorstwa posiadaj4ce swoj4 siedzibg w Polsc e, zidentyfikowane

jako ,,rodzinn e,, tzn. samodzielnie uznajqce sig zaprzedsigbiorstwo rodzinne (podczas badan

zadeklarowaty swoj4 ,,rodzinno56") orazspetniajqce kryterium zaproponowan e przez S' Klein7,

(substantial Family Influence). zgodnie z jego logik4 przedsigbiorstwo ma charakter

,,rodzinny',,' gdy rodzina posiada w nim udzialy wlasnosciowe, a silg jej uptywu na

przedsigbiorstwo wyruza udziat we wlasnoSci, organach nadzotczych i kontrolnych'

Dodatkowym kryerium wyboru badanych jednostek gospodarczych by\a forma prawna

w jakiej prowadzona jest dzialalnoSd przedsiEbiorstwa rodzinnego' Przyjqto, 2e badaniami

zostan4 objgte wylqcznie jednos tki dzia\ai1ce w formie sp6lek prawa harrdlowego'

W celu weryfikacji hipotez badaw czych zastosowano metodg badarl korelaryjnychs,

polegaj4cych na obserw aciizalehnosci pomigdzy zmiennymie. wnioskowanie przeprowadzone

zostalo na pol4czonych zbioracln informacji, obejmuj4cych dane pierwotne (ankietowe) oraz

dane wt6rne (dane finansowe badanych przedsigbiorstw). Gromadzenie danych pierwotnych

zostalo przeprow adzone przy uzyciu metody sondazu diagnostycznego. Kwestionariusz

badania ankietowego zostal skierowany do 7 863 podmiot6w, stanowi4cych samodzielnie

stworzony operat,,potencjalnych,, przedsigbiorstw rodzinnych. Dane wt6rne pozyskane zostaly

w oparciu o wykorzystanie metody dokumentacyjnej.l. w pracy wyncorzystano informacje

pochodz qcezzewngtrznej dokumentacji przedsigbiorstw, obejmuj4ce sprawozdaniafinansowe

publikowane w gospodar czych bazach danych. ostateczna wielkosd badanej pr6by to 245

przedsigbiorstw.
Do anal iry wynik6w przeproril adzonych badan zastosowane zostaty metody analiz

ilosciowych, w tym przede wszystkim: analiza Srednich, analiza skupi ert oraz analizawariancji'

Dzigki zastosowaniu metod taksonom icznych (analiza skupieri), udalo sig wskazai

crtery rypy przedsigbiorstw rodzinnych, sprofesjonalizowanych w rttimy spos6b (tworz4ce

wzgrgdnie homogenicznych grupy pod wzgrgdem profesjonalizacji): dojrzale

sprofesjonalizowane, profesjonalizuj4ce sig w spos6b 
"demokratyczny" '

? s.B. Klein, Family Businesses in Germany: significance and structure,,,Family Business Revie#'2000' 13(3)'
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nie dokonuje iadnych interwencji, lecz jedynie obserwuje 
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profesjonalizuj4ce sig w spos6b,,autorytarny" oraz niesprofesjonalizowane. Kazdy

z wymienionych typ6w charakteryzowaN sig odmienn4 konfiguracj4 i zakresem wystqpowania

badanych przejaw6w profesjonalizacji tj. reprezentowa\,jej odmienny profil.

przedsigbiorstwa dojzale sprofesjonalizowane, charakteryzowala ptzede wszystkim

obecno66 mechani zm6wladu korporacyjnego orazfamily governance- W najwigkszym stopniu

wykorzystywaly one wsparcie menedzer6w zev,rngtrznych i formalizowaly procesy

planowania, kontr oli oraz zarz4dzania zasobami ludzkimi. Znamienn4 cech4 przedsigbiorstw

profesjonalizuj4cych sig ,,demokratycznie" byl natomiast wysoki ptlziom decentralizacji

podejmowania decyzji. W por6wnaniu do innych typ6w, relatywnie czqsto wykorzystywaty

one kompetencje menedzer6w spo za rodziny oraz doradztwo zewngtrzme. Nie wystqpowaty

w nich organy nadzorcze orazrzadziej obecne byry kompon enty family gctvernance - Zkolei dla

przedsigbiorstw profesjonalizuj4cych sig ,rautorytarnie", immanentn4 cech4 bylo silnie

scentralizowane podejmowanie decyzji. pomimo, La nie jest to aspekt Swiadcz4cy

o profesj onalizacjr, inne jej przejawy, tj. obecno6i komponent6w family governonce, dtt?y

nacisk na poszerzanie swoich kompetencji i relacji biznesowych oraz wykorzystywanie

doradztwa zewnQ trznego, sugerowaly o przyjgciu takiego kierunku rozwijania dzia\alnosci'

ostatni typ, przedsigbiorstwa niesprofesjonalizowane charakteryzowaNy sig najnizszym

poziomem sprofesjonalizowania w prawie kaZdym z analizowanych obszar6w'

Autorska typologia ponvolila na zbadanie sposobu, w jaki wieloplaszczyznowe

zjawisko, jakim jest profesjonalizacia przedsigbiorstwa rodzinnego, r62nicuje osi4gane przez

nie efekty ekonomi czne.Weryfikacja hipotez oraztowarzyszilca im interpretacja uzyskanych

wynik6w, pozwolila na sformulowanie wniosk6w, kt6re maje r6wnie2 wymiar praktyczny'

pomimo , 2e nie zaobserwowano istotnych r62nic w zakresie miar relatywnych

opisuj4cych efekty przedsigbiorstwa (rentownoS6, ptynno56, struktura kapitalu, struktura

maj4tku), zidentyfikowano istotne r6imice w wielko6ci podmiot6w, rentownosci wyrazonej

w wartosciach nominalnych, osi4gnigtym wieku i obecnosci drugiego pokolenia we wlasnosci'

Uzyskane wyniki sugeruj4 , Lo profesjo nalizacia przedsigbiorstwa rodzinnego stanowi

nieodzowny atrybut jego dalszego wzrostu i rozwoju. Pomimo oslabiania pozytywnych

przejaw6w efektu ,,rodzinnosci,,, profesjo nalizaila moze przyczyniat sig r6wniez do

niwelowania jego negatywnych skutk6w (np. takich jak: nepotyzm, parernallzm, niskie

zr Shnicowanie posiadanej wiedzy i kompetencj i)'

wprowa dzanie dzialait profesjonalizuj4cych biznes powinno by6 zatem

rekomendowane firmom rodzinnym znajduj4cym sig na r62nych etapach dzialalnosci' Nalezy

jednak pamigtai przy tym o uwzglgdnieniu posiadanego potencjalu finansowego

i organizacyjnego. Spos6b w jaki przedsigbiorstwo sig profesjonalizuje otaz jakie dziahania

w to angaintje, powinny nieustannie ewoluowad. Tylko w ten spos6b mozliwe jest

powigks zanieskali prowadzonego biznesu i zapewnienie mu wielopokoleniowego przetrwania'
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