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Wstęp
Biznes rodzinny jest w bardzo dobrej kondycji. Zarówno 
w Europie, jak i w Polsce zdecydowana większość badanych 
firm rodzinnych przyznaje, że pozytywnie ocenia sytuację 
ekonomiczną swoich przedsiębiorstw. Dobrą kondycję 
odzwierciedlają plany na przyszłość – przedsiębiorcy rodzinni 
chcą się rozwijać, poszerzać portfolio produktowe i usługowe 
oraz wprowadzać nowe, innowacyjne techniki sprzedaży.

W szóstej już edycji Barometru Firm 
Rodzinnych po raz kolejny badamy obszar 
firm familijnych zarówno w Polsce, 
jak i w Europie. Raport skupia się na 
kompleksowej analizie sytuacji biznesów 
rodzinnych, ich planów na przyszłość, 
priorytetów oraz wyzwań, z którymi muszą 
się zmagać na co dzień.  

Stabilne stosunki rodzinne są podstawą 
dobrych relacji i praktyk w organizacji. 
Firmy rodzinne zwracają szczególną 
uwagę na odpowiednie formy zarządzania, 
które obejmują pracowników z rodziny 
i spoza niej. Stawiają na ujednolicone, 
przejrzyste zasady, pozwalające zachować 
balans pomiędzy więzami krwi a biznesem 
oraz umożliwiające nowemu pokoleniu 
przejąć stery w firmie.

Ustalając priorytety na najbliższą 
przyszłość, przedsiębiorcy chcą skupić 
się na wzroście obrotów i poprawie 
zyskowności. Mimo panującej niepewności 
politycznej firmy rodzinne patrzą 
optymistycznie w przyszłość i liczą na 
dalszy rozwój w zjednoczonej Europie. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim firmom, 
które wzięły udział w badaniu. Wierzymy, 
że lektura niniejszego raportu dostarczy 
Państwu ciekawych spostrzeżeń na temat 
biznesu rodzinnego nie tylko w Polsce, 
ale i w Europie.

Andrzej Bernatek
Partner w dziale doradztwa
podatkowego KPMG w Polsce
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Ustalając priorytety 
na najbliższą przyszłość, 
przedsiębiorcy chcą 
skupić się na wzroście 
obrotów i poprawie 
zyskowności. 
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Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że konkurencyjność 
na rynku nieustannie rośnie, a marże ze sprzedaży maleją. 
I choć wskazuje to na trudne otoczenie dla firm rodzinnych, to 
jednak patrzą one z optymizmem w przyszłość. Przedstawiciele 
firm biorących udział w badaniu planują wprowadzanie nowych 
produktów oraz usług, a także innowacyjnych technik sprzedaży, 
które pozwolą im na realizację długoterminowych strategii. 

Jednym z największych wyzwań, z jakim obecnie muszą 
zmagać się firmy rodzinne, to dostęp do wykwalifikowanej 
kadry. Konieczne staje się skuteczne wyróżnienie firmy na rynku 
pracy, aby pozyskiwać nowych, utalentowanych pracowników.

Na dobrej 
drodze 
Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce i w Europie 
mają za sobą dobry rok pod względem 
osiąganych wyników oraz ogólnej sytuacji 
gospodarczej. Najbliższa przyszłość w oczach 
przedstawicieli firm rodzinnych również rysuje 
się w jasnych barwach.
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Źródło: KPMG na podstawie badania polskich i europejskich firm rodzinnych. 
Ewentualne wyniki niesumujące się do 100% są efektem braków odpowiedzi
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Zadowolenie odzwierciedleniem 
sukcesu
Aż 62% polskich oraz 71% europejskich 
firm rodzinnych ocenia, że sytuacja 
ich przedsiębiorstw w najbliższej 
przyszłości będzie dobra lub bardzo dobra. 
W porównaniu do zeszłego roku optymizm 
rodzinnych przedsiębiorców wzrósł 
o 6 punktów procentowych. Prawie co 
trzeci respondent w Polsce, a co czwarty 
w Europie ocenia swoją sytuację neutralnie. 
Jedynie 6% ankietowanych z Polski 
spodziewa się, że kondycja ich firmy będzie 
zła lub bardzo zła w najbliższej przyszłości. 

Optymistyczne nastroje mogą być 
rezultatem dobrych wyników – w ostatnim 
roku 41% przebadanych firm w Polsce 
odnotowało wzrost przychodów, a tyle samo 
utrzymało je na stałym poziomie (wśród 
europejskich firm odsetek ten wyniósł 
odpowiednio 57% i 27%). Jedynie 18% 
odnotowało spadek przychodów w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy (w Europie 13%). 

Do wzrostu poziomu obrotów przyczynił 
się między innymi ogólny stan gospodarki. 
Blisko co trzeci ankietowany przedsiębiorca 
w Europie wskazał na rosnący popyt 
na rynku jako jeden z kluczowych 
czynników sukcesu. W przypadku 
polskich firm rodzinnych największy 
wpływ na dobrą sytuację miały efektywne 
procesy wewnętrzne, które wskazało 
25% badanych, skuteczne techniki 

sprzedaży i dbałość o klienta (22%) oraz 
inteligentny marketing (21%). Duże 
znaczenie miały też wdrożone optymalizacje 
i wzmocnienia kadrowe – 19% polskich 
firm rodzinnych uzyskało większe obroty 
dzięki wprowadzeniu nowych produktów 
oraz usług, a 13% – zatrudniając nowych 
pracowników.

Siła reinwestycji
Bez presji na wyniki kwartalne firmy 
rodzinne skupiają się na długoterminowej 
strategii rozwoju.

Zdecydowana większość przebadanych 
firm planuje reinwestować zyski osiągnięte 
w poprzednim roku. Infrastruktura, 
produkcja oraz marketing to obszary 
priorytetowe dla blisko co trzeciego 
respondenta w Polsce (oraz prawie połowy 
ankietowanych firm w Europie). Często 
wskazywaną odpowiedzią jest także spłata 
kredytów i pożyczek (21%) oraz inwestycje 
(16%). Jedynie 15% przebadanych firm 
rodzinnych w Polsce planuje przekazać 
dodatkowy zysk wspólnikom lub zasilić 
firmowe rachunki oszczędnościowe. 

Optymizm badanych firm rodzinnych co 
do przyszłości przekłada się także na ich 
plany związane z zatrudnieniem. Choć 59% 
ankietowanych zamierza utrzymać jego 
obecny poziom, to blisko co trzeci badany 
planuje zwiększyć liczbę pracowników 
w firmie.
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Biorąc pod uwagę stabilną pozycję rynkową 
i prognozowany wzrost obrotów spółki, 
priorytetem na najbliższe lata będzie dalszy 
rozwój wynikający z długoterminowej strategii 
naszej firmy. W najbliższych latach planujemy 
realizację nowych inwestycji, dzięki którym 
rozszerzymy działalność, zbudujemy nowe 
centrum logistyczne oraz uruchomimy kolejne 
oddziały sprzedażowe. Stawiamy również na 
innowacyjność  i automatyzację procesów  
– chętnie korzystamy z najnowszych 
rozwiązań technologicznych, które 
usprawniają codzienne funkcjonowanie 
firmy i w znacznej mierze skracają czas 
wykonywania wielu czynności.
Dariusz Lipek 
Członek Zarządu, Matex
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Wyzwania firm 
rodzinnych 

Rosnące koszty pracy, polityczna niepewność, 
a także coraz większa konkurencja na rynku to 
główne problemy, z jakimi borykają się polskie firmy 
rodzinne. Przedsiębiorcy stawiani są przed trudnymi 
wyborami oraz koniecznością poszukiwania nowych 
sposobów rozwoju w warunkach rosnącej konkurencji 
i wymagającej sytuacji politycznej. 
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Wzrost podatków 

Pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry 

Rosnąca konkurencja 

Niestabilność polityczna 

Z jakimi wyzwaniami zmagają się obecnie firmy rodzinne?  
(5 najczęściej wskazywanych w Polsce odpowiedzi)

P2

Źródło: KPMG na podstawie badania polskich i europejskich firm rodzinnych
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Rosnące koszty pracy istotnym 
wyzwaniem
Jeszcze do niedawna koszty pracy 
w Polsce należały do jednych z niższych 
w Europie, jednak od kilku lat ich 
wysokość ulega zmianie.

Przedstawiciele firm rodzinnych w Polsce 
istotnie odczuwają zwiększające się 
koszty zatrudnienia – dla 60% badanych 
stanowią one duże utrudnienie w ich 
działalności. 

W Europie skala tego problemu jest 
dwukrotnie mniejsza. Jedynie co trzeci 
ankietowany przedstawiciel biznesu 
rodzinnego wymienia wysokie koszty 
pracy jako problem, z którym obecnie 
zmaga się jego firma.

Taki stan rzeczy wśród rodzimych 
przedsiębiorstw odzwierciedla 
zapotrzebowanie na zmiany, które 
wspierałyby ich rozwój. Ankietowane 
firmy rodzinne w Polsce – zapytane 
o czynniki, które przyczyniłyby się do 
lepszej sytuacji ich biznesów – wskazują 
między innymi na bardziej elastyczne 
regulacje dotyczące rynku pracy (18%).

Rywalizacja o wykwalifikowaną kadrę
Spadająca stopa bezrobocia powoduje, 
że firmy mają coraz większe trudności 
z przyciąganiem wykwalifikowanych 
pracowników. Choć rodzinne 
przedsiębiorstwa mają to szczęście, 
że stosunkowo łatwo im zatrzymać 
utalentowany personel w strukturach 
firmy, to obecnie muszą starać się, aby 
pozyskać nowych pracowników.

Zgodnie z przeprowadzonym badaniem 
brak odpowiedniej kadry to jeden 
z problemów, z jakim zmagają się firmy 
rodzinne – 29% respondentów w Polsce 
udzieliło takiej odpowiedzi.

W Europie natomiast problem ten jest 
bardziej dotkliwy, aż 43% badanych 
nie może znaleźć pracowników 
o odpowiednich kwalifikacjach. 

Walka o uzdolnionych pracowników jest 
tym bardziej zacięta, że firmy rodzinne 
wskazują także na intensywnie rosnące 
otoczenie konkurencyjne – 35% polskich 
przedsiębiorstw, które wzięły udział 
w badaniu uważa tę kwestię za spore 
wyzwanie.

Obecnie sytuacja w branży 
jest bardzo wymagająca. 
Od roku zmagamy się 
z problemem zatrudnienia, 
ponieważ na rynku 
brakuje pracowników 
– zarówno fizycznych, jak 
i dobrze wykształconych 
inżynierów. Dotychczas 
często decydowaliśmy się 
na pracowników z Ukrainy 
i Białorusi, jednak i ich 
utrzymanie staje się coraz 
droższe – rosną stawki 
agencji pracy, a procedury 
związane z wydawaniem 
zezwoleń na pracę 
obcokrajowców trwają 
nawet pół roku, co znacznie 
utrudnia planowanie 
budżetowe i płynne 
zarządzanie trwającymi 
projektami. 
Wacław Chamerski 
Członek Zarządu, PUH RAJBUD
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Niepewna sytuacja polityczna 
Aż 41% respondentów w Polsce 
wskazało niepewność polityczną jako 
jedno z głównych wyzwań związanych 
z prowadzeniem biznesu. Europejscy 
przedstawiciele firm rodzinnych również 
zwracają uwagę na wpływ sytuacji 
politycznej na ich biznes – blisko co trzeci 
przedsiębiorca obawia się zawirowań 
politycznych.  

Firmy rodzinne postulują uproszczenie 
przepisów podatkowych (36% badanych 
w Polsce wskazało taką odpowiedź), 
obniżenie podatków (33%), a także 
zmniejszenie kosztów pracy (31%). 

Istotnym wyzwaniem dla polskich 
przedsiębiorców jest obecnie 
otoczenie prawne oraz poziom jego 
skomplikowania. Częste zmiany 
legislacyjne oraz niepewność co do 
wymogów prawnych, jakim musi 
sprostać nasza firma, są stałymi 
elementami wpisanymi w prowadzenie 
działalności. Niestety pomoc ze strony 
państwa w tym zakresie jest niewielka 
– brak jest wspólnie wypracowanych 
praktyk w zakresie stosowania nowych 
regulacji i w rezultacie firmy rodzinne 
zmuszone są radzić sobie z tymi 
wyzwaniami samodzielnie.
Jacek Bury  
Prezes, Bury
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Klucz do sukcesu
Mając za sobą udany rok, firmy rodzinne szukają procesów, 
procedur i strategii, które zwiększą efektywność ich działania. 
Przedstawiciele firm biorących udział w badaniu stawiają 
na skuteczne zarządzanie relacjami między firmą a rodziną, 
tak aby nadal stymulować wzrost.

Metody zarządzania
Nie ma uniwersalnego przepisu na 
sukces firmy rodzinnej, tak jak i nie ma 
jednego idealnego modelu zarządzania. 
Każda firma ma własne, unikatowe 
potrzeby, w związku z czym posiada swoją 
odrębną strukturę zarządzania. Co ważne 
– struktury te mogą z czasem ewoluować 
i dojrzewać.

Coraz częściej polskie firmy rodzinne 
formalizują sposoby zarządzania, 
wprowadzając np. oficjalny zarząd (obecny 
u 51% badanych w Polsce). Bardzo 
ważnym elementem jest także rada 
rodzinna – występująca w blisko 30% 
badanych przedsiębiorstw – której rolą 
jest rozwiązywanie problemów na linii 
firma–rodzina. Ponadto stanowi ona ogniwo 
łączące struktury na najwyższym szczeblu. 

Polskie biznesy rodzinne cenią sobie 
również sformalizowane zasady wyboru, 
wynagradzania i awansowania zarówno 
kadry zarządzającej spoza rodziny (36% 
badanych), jak i pracowników rodzinnych 
(30%).

Elementem, który zdecydowanie częściej 
pojawia się w firmach rodzinnych 
w pozostałych krajach europejskich, jest 
porozumienie akcjonariuszy, definiujące 
formalne zasady wzajemnej współpracy 
(45% badanych). W Europie o wiele 
częściej występuje także rodzinny statut 
(kodeks postępowania) – jego istnienie 
deklaruje blisko co trzeci respondent 
(w Polsce co piąty). Rolą takiego statutu 
jest zapewnienie jawności i przejrzystości 
oraz ustandaryzowanie działań przy 
ewentualnych sporach lub kwestiach 
konfliktowych.
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Czy firmy rodzinne posiadają wymienione mechanizmy i praktyki?  
(6 najczęściej wskazywanych w Polsce odpowiedzi)

P3

Źródło: KPMG na podstawie badania polskich i europejskich firm rodzinnych
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Równoważenie interesów rodziny 
i biznesu
Balans pomiędzy interesami rodziny 
a firmy jest niezmiennie jednym 
z największych wyzwań w firmach 
rodzinnych w Europie oraz w Polsce. 
Podejmowanie decyzji biznesowych 
bez zważania na ich wpływ na rodzinę 
może skutkować konfliktem. Z kolei zbyt 
drobiazgowe analizowanie, jakie dana 
decyzja będzie miała skutki dla relacji 
rodzinnych, może negatywnie wpłynąć 
na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. 
Sposobem na uniknięcie wielu konfliktów 
jest oddzielenie tych dwóch sfer poprzez 
ustalenie jasnych zasad współpracy. 
Potrzeba wyważenia życia rodzinnego 
i spraw biznesowych jest ważna lub 
bardzo ważna dla 9 na 10 ankietowanych 
zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Kontrola wewnątrz rodziny
Dla polskich firm rodzinnych drugą ważną 
kwestią jest utrzymanie kontroli nad 
biznesem wewnątrz rodziny – blisko 60% 
badanych uznało tę kwestię za bardzo 
ważną, a blisko co trzeci za ważną. 

Wzmacnianie umiejętności
Przejawiającą się w firmach rodzinnych 
tendencją jest duże zaangażowanie 
i dbałość o rozwój pracowników, co 
skutkuje ciągłym inwestowaniem w ich 
umiejętności. 

Niezwykle istotny jest także proces 
kształcenia i rozwoju osobistego 
pracowników na wyższym szczeblu. 
Znaczna większość, bo aż 84% firm 
rodzinnych w Polsce wskazała, że 
odpowiednie przygotowanie następcy 
przed objęciem „sterów” na kluczowym 
stanowisku jest ważne lub bardzo 
ważne. Również bardzo istotna pod 
względem działalności przedsiębiorstwa 
jest znajomość zagadnień związanych 
z finansami wśród członków rodziny  
– 82% badanych uznało to za rzecz ważną 
lub bardzo ważną.
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Dobra komunikacja kluczem do sukcesu
Dobra komunikacja jest czynnikiem, 
który w znacznym stopniu wpływa 
na powodzenie w biznesie, pomaga 
w szukaniu rozwiązań i optymalizacji 
potrzeb rodziny i firmy. 

Porozumienia rodzinne i akcjonariuszy 
oraz polityka ustalania wynagrodzeń 
dla członków rodziny i innych 
pracowników to przykłady mechanizmów 
wprowadzanych przez firmy rodzinne, 
które mają na celu ułatwienie komunikacji 
w przedsiębiorstwie.

Na tle poprzednich edycji badania, 
pozytywnie wyróżnia się zagadnienie 
komunikacji międzypokoleniowej. Blisko 
90% respondentów w Polsce, a także 
w Europie uznało komunikację między 
pokoleniami za istotną kwestię dla ich 
działalności. 

Stanowiska kierownicze w naszej 
firmie nie są zdominowane przez osoby 
z rodziny. Zatrudniamy specjalistów 
z doświadczeniem, aby kierowali 
procesami, ponieważ zauważamy duże 
korzyści wynikające z posiadania kadry 
zarządzającej spoza rodziny. Bardzo 
istotną kwestią jest dywersyfikacja ryzyka 
i oddanie nadzoru nad działalnością 
operacyjną osobie z zewnątrz, dzięki 
czemu „rodzinna” część zarządu może 
w większym stopniu koncentrować się 
na strategicznych aspektach działalności. 
Ponadto kadra zarządzająca spoza rodziny 
wnosi do firmy nową perspektywę, 
bezstronną ocenę, a także wzbudza respekt 
w oczach pracowników. Znalezienie 
odpowiedniej osoby i powierzenie jej 
tak istotnych funkcji jest jednak nie lada 
wyzwaniem i wymaga przemyślanego oraz 
rozsądnego podejścia do tematu.
Eugeniusz Świszcz 
Prezes Zarządu, Domino Polska

17Edycja 2017

© 2018 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się 
z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), 
podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Ponad połowa właścicieli firm 
rodzinnych w Polsce planuje przekazać 
firmę następnemu pokoleniu. Proces 
ten może wzbudzać obawy i wymaga 
pewności, że nowi właściciele są 
odpowiednio przygotowani. Firmy 
rodzinne zdają sobie sprawę, jak ważne 
jest przygotowanie skutecznego 
planu sukcesji, aby zapewnić dalsze 
funkcjonowanie ich biznesu.

W 2017 roku aż 84% respondentów 
w Polsce podkreśliło, że przygotowanie 
i szkolenie następcy przed objęciem 
władzy jest ważne lub bardzo 
ważne dla dobrego funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, natomiast tylko 5% 
uznało tę sprawę za całkiem nieważną. 

Przedsiębiorstwa, które odnoszą 
sukces, inwestują swój czas, energię 
i zasoby w budowanie przywództwa 
rodzinnego, zapewniając tym 
samym długoterminową kontynuację 
działalności. Blisko co trzecia firma 
rodzinna w Polsce ma wśród kadry 
zarządzającej członków rodziny 

z nowego pokolenia, a kolejne 23% 
uruchomiło już procesy mające na celu 
przekazanie im władzy. 

Coraz częściej firmy rodzinne 
w Polsce decydują się przekazać 
firmę lub zarządzanie nią młodszemu 
pokoleniu. Wskazał na to co piąty 
badany przedsiębiorca. 

Istotną kwestią podczas przekazywania 
własności jest klarowność zawieranych 
umów, muszą one bowiem jasno 
precyzować, kto jest uprawniony do 
bycia właścicielem lub akcjonariuszem. 
Wszystko to musi być przeprowadzone 
w sposób efektywny podatkowo 
i mieć jak najlepszy wpływ na dalszą 
działalność firmy.

Firmy rodzinne, myślące o przekazaniu 
władzy młodemu pokoleniu, powinny 
zainwestować swój czas w próbę 
zrozumienia potrzeb i aspiracji przyszłej 
generacji oraz upewnić się, że w proces 
ten zaangażowane będą obie strony. 

Przygotowanie 
młodego 
pokolenia
Przekazanie firmy 
następnemu pokoleniu 
stanowi nie lada wyzwanie 
dla wielu właścicieli 
firm rodzinnych. Proces 
ten wymaga zaufania 
i zaangażowania obu stron. 
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58%
(59%)

30%
(28%)

10%
(8%)

2%
(2%)

Utrzymanie kontroli nad firmą przez rodzinę

Bardzo 
ważne

Ważne Nieważne Zupełnie 
nieważne

Bardzo istotnym wyzwaniem 
z punktu widzenia biznesu 
rodzinnego jest proces 
sukcesji i przekazanie firmy 
dzieciom. Objęcie stanowisk 
kierowniczych przez młode 
pokolenie powinno być 
poprzedzone okresem 
przygotowawczym, podczas 
którego nowym przywódcom 
zostaje przekazana wiedza 
niezbędna do zarządzania 
firmą. Jednak obszerny 
zakres merytoryczny to nie 
wszystko, młode pokolenie 
samo musi nabyć miękkie 
umiejętności, jak choćby 
trwałe nawiązywanie relacji 
biznesowych. W całym 
procesie sukcesji niezbędna 
jest także dobrowolność 
i chęci obu stron, tak 
aby nauka mogła być 
efektywna i nie wynikała 
z przymusu, a z aktywnego 
zaangażowania nowej kadry 
zarządczej.
Mirosław Laszko 
Właściciel, Lamix

Jakie zmiany strategiczne firmy rodzinne rozważają 
w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

P4

Przekazanie zarządzania firmą  
kolejnemu pokoleniu

Przekazanie prawa własności firmy 
kolejnemu pokoleniu

Przekazanie władzy (całkowitej kontroli) 
nad firmą kolejnemu pokoleniu

Wejście na giełdę

Sprzedaż firmy

Mianowanie na dyrektora generalnego 
osoby spoza rodziny, pozostawiając 

własność w ramach rodziny 

21%

21%

14%

1%

10%

13%

22%

13%

13%

1%

9%

10%

POLSKA
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Spojrzenie  
w przyszłość
Priorytety firm rodzinnych mogą zmieniać się z roku na rok, 
jednak bez względu na okoliczności przedsiębiorstwa te 
skupiają się na rozwoju długookresowym.

Firmy rodzinne zwykle chętniej niż inni 
właściciele firm inwestują w innowacje 
z myślą o wartości, jaką przyniosą 
w przyszłości. Ich decyzje biznesowe 
są skoncentrowane na zachowaniu 
majątku firmy i maksymalizacji 
korzyści dla członków rodziny przez 
pokolenia, natomiast firmy nieoparte na 
więzach rodzinnych są często bardziej 
ograniczone w potrzebie uzasadnienia 
podejmowania ryzyka. 

Najważniejszym priorytetem dla firm 
rodzinnych w Polsce (42% badanych) 
jest wzrost obrotów. 

Przedsiębiorstwa, nawet te 
o ugruntowanej pozycji, jako jeden 
z najważniejszych celów wymieniają 
również wzrost zyskowności (37%), 
gdyż to ona determinuje ich możliwości 
dalszego rozwoju i tym samym 
osiągnięcie sukcesu w przyszłości. 

Blisko jedna trzecia respondentów 
uważa, że istotna jest również 
dywersyfikacja portfolio produktowego 
poprzez wypuszczenie na rynek nowych 
produktów i usług. Natomiast 30% za 
ważne uważa przyciąganie nowych, 
utalentowanych pracowników.

Nasza firma działa pod 
obecną nazwą już blisko 
dekadę, jednak historia 
naszego przedsiębiorstwa 
sięga dużo dalej. Biznes 
oparty jest na wieloletnich 
tradycjach i doświadczeniu 
zebranym podczas 
działalności zarówno na rynku 
polskim, jak i zagranicznym. 
Obecna sytuacja firmy jest 
bardzo dobra – w ciągu kilku 
lat nastąpił wzrost sprzedaży 
o kilkadziesiąt procent. Trzon 
naszej firmy budowany jest na 
bliskich i zaufanych relacjach 
wśród współpracowników. 
Nie planujemy sukcesji 
w firmie rodzinnej.
Krzysztof Stuglik 
Członek Zarządu, CFO, LOB
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Jakie są priorytety firm rodzinnych na najbliższe 2 lata?P5
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Źródło: KPMG na podstawie badania polskich i europejskich firm rodzinnych
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Note: No answer given: 5% 
Source: Family Business Barometer, Sixth Edition, KPMG International, 2017

Jakie zmiany i ulepszenia stworzyłyby firmom rodzinnym korzystniejsze warunki do rozwoju?P6

Źródło: KPMG na podstawie badania polskich i europejskich firm rodzinnych
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dotyczące rynku pracy 
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kosztów pracy 
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Wsparcie państwa
Właściciele firm rodzinnych w Polsce 
oczekują od instytucji publicznych 
wsparcia w umocnieniu swoich 
przedsiębiorstw. Pytani o najważniejsze 
zmiany, które ułatwiłyby im wzrost, 
wskazują na kwestie podatkowe oraz 
pozapłacowe koszty pracy.

Uproszczenie przepisów podatkowych 
w Polsce zostało wymienione przez 
36% respondentów, a 33% podkreśliło 
potrzebę obniżenia podatków.

Prawie co trzeci badany w kraju postuluje 
zmniejszenie pozapłacowych kosztów 
pracy, a 22% biznesów rodzinnych 
opowiada się za korzystniejszym 
opodatkowaniem i procedurami 
administracyjnymi przy przejmowaniu 
firmy rodzinnej przez młodsze pokolenie.

Właściciele firm rodzinnych są 
nastawieni na inwestycje i rozwój 
swoich przedsiębiorstw, dlatego władze 
państwowe powinny zwracać większą 
uwagę na coraz bardziej uciążliwe 
bariery i przepisy, które utrudniają 
swobodną działalność. Przedsiębiorcy 
chcą silnej integracji europejskiej, a także 
oczekują bardziej przyjaznych rozwiązań 
podatkowych, aby móc konkurować na 
rynkach globalnych. 

Nasz biznes charakteryzuje się stabilnym 
i ciągłym wzrostem. Cały czas staramy 
się rozwijać firmę i reinwestować środki 
z działalności operacyjnej. Chętnie korzystamy 
również ze wsparcia finansowego, jakie dają 
fundusze unijne – dzięki nim mamy możliwość 
prowadzenia sporych projektów z zakresu 
nowych technologii. 

Obecnie zauważamy kilka kwestii, które 
stanowią dla nas wyzwanie. Najważniejszą 
z nich jest utrzymanie i zatrudnienie 
wykwalifikowanych pracowników. Innym 
wyzwaniem są częste zmiany w regulacjach 
prawnych, które nie ułatwiają nam, 
przedsiębiorcom, życia. Ponadto zauważamy 
dużą potrzebę lepszych i bardziej przejrzystych 
planów zagospodarowania przestrzennego 
okolic, gdzie prowadzona jest firma. Obecna 
ich jakość bardzo często blokuje możliwości 
dalszego rozwoju i planowanie inwestycji.
Romuald Pawlik  
Współwłaściciel, Folplast
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Jakie są preferencje firm rodzinnych 
co do przyszłości Europy w kwestii 
integracji europejskiej?

P7

Wzrost  integracji

M
niejsza  

integracja

Utrz
ymanie 

obecnej sytuacji

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania polskich  
i europejskich firm rodzinnych
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15%(16%)

35%
(29%)
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Firmy rodzinne za integracją 
europejską 
Ostatnie wydarzenia polityczne w Europie, 
łącznie z zawiłym procesem Brexitu, 
zachęciły nas do zadania kluczowego 
pytania w przeprowadzonym badaniu. 
Dotyczyło ono preferencji firm rodzinnych 
odnośnie do przyszłości Europy.

Połowa firm rodzinnych w Polsce 
opowiedziała się za zwiększeniem 
integracji w Europie, podczas gdy co trzeci 
ankietowany chciałby utrzymania obecnej 
sytuacji na niezmienionym poziomie. 

Na tle Europy największe poparcie dla 
zwiększenia integracji odnotowano 
w Portugalii, Austrii, Niemczech, Grecji, 
Hiszpanii i we Włoszech. Ciekawy jest fakt, 
że aż 30% respondentów z Wielkiej Brytanii 
opowiedziało się za zwiększeniem integracji 
w Europie, a jedynie 23% preferuje jej 
zmniejszenie. 

Polakom, którzy opowiedzieli się za 
umocnieniem integracji w Europie, zostało 
zadane pytanie dotyczące obszarów, 
które powinny być kluczowym punktem 
zainteresowania państw europejskich. 
Co czwarty wskazał jednolity rynek, 
a podobny odsetek – pogłębienie unii 
politycznej. Nasuwa się wniosek, że 
firmy rodzinne czują się pewniej w silnej, 
zjednoczonej Europie. Otrzymują w ten 
sposób wartość dodaną, dlatego znaczna 
część firm rodzinnych w Polsce oraz innych 
państwach popiera silną integrację oraz 
ściślejsze powiązania z Unią Europejską.

Połowa polskich i europejskich firm rodzinnych 
opowiedziała się za większą integracją 
w Europie, a odpowiednio 25% i 37% 
respondentów popiera także pogłębienie unii 
politycznej. 
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Jasna ścieżka 
naprzód
Firmy rodzinne cechują się dużą różnorodnością. 
Stawiają na innowacyjność i coraz wyraźniej 
zaznaczają swoją obecność oraz znaczenie na rynku. 
Łączy je wspólne pragnienie, aby stworzyć wartość, 
którą będą mogły przekazać przyszłym pokoleniom. 

Jeśli utrzymają się obecne trendy 
wzrostowe, przyszłość firm rodzinnych 
w Polsce i w Europie rysuje się w jasnych 
barwach. Do kluczowych działań 
podejmowanych przez biznesy rodzinne 
w Polsce zalicza się przede wszystkim 
inwestowanie, zarówno w podstawowe 
obszary działalności, jak i nowe 
technologie oraz ludzi. Badane firmy 
stawiają na dobre praktyki zarządzania 

oraz ustrukturyzowane planowanie 
sukcesji i dbanie o komunikację 
międzypokoleniową. Pozytywne spojrzenie 
w przyszłość, zaangażowanie w kluczowe 
inwestycje, silna pasja do zjednoczenia 
rodziny i biznesu sprawiają, że sytuacja 
badanych przedsiębiorstw wygląda 
obiecująco. Jeśli tylko firmy rodzinne 
zdołają przezwyciężyć wyzwania, to czeka 
ich optymistyczna przyszłość. 
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Profil pokoleniowy wśród zarządzających

Obecność na rynku

Metodyka
„Barometr firm rodzinnych” jest szóstą edycją badania przeprowadzonego przez KPMG w wybranych 
krajach Europy, a polskie firmy rodzinne wzięły udział w badaniu już po raz piąty. Raport został opracowany 
na podstawie wyników wywiadów internetowych (CAWI, ang. Computer Assisted Web Interview), 
przeprowadzonych w dniach 7 maja – 23 sierpnia 2017 roku.

Profil respondentów

Profil pokoleniowy wśród właścicieli

POLSKA EUROPA

1 generacja 78% (45%)

2-3 generacja 22% (40%)

4+ generacja 0% (11%)

1 generacja 74% (40%)

2-3 generacja 26% (42%)

4+ generacja 0% (11%)

Poniżej 20 lat 28% (19%)

20-50 lat 67% (45%)

Powyżej 50 lat 5% (34%)

Notowanie na giełdzie

Roczne obroty w mln EUR

Odsetek udziałów rodziny

Profil respondentów

Liczba pracowników

100% 87% (74%)

50-99% 12% (19%)

25-49% 0% (4%)

Mniej niż 25% 1% (1%)

Tak 0% (3%)

Nie 100% (94%)

10-50 mln EUR 8% (25%)

Poniżej 10 mln EUR 89% (40%)

50-200 mln EUR 2% (17%)

Powyżej 200 mln EUR 1% (12%)

Poniżej 50 osób 77% (39%)

50-249 20% (32%)

250-1000 2% (16%)

Ponad 1000 osób 1% (11%)

Osoba spoza rodziny 9% (16%)

Członek rodziny 91% (84%)

 
Źródło: KPMG na podstawie badania polskich 
i europejskich firm rodzinnych. 
Ewentualne wyniki niesumujące się do 100% są 
efektem braków odpowiedzi
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W badaniu przedstawiono wyniki z następujących  
26 krajów:

Wielka Brytania

Włochy

Portugalia

Irlandia

Francja

Niemcy

Hiszpania

Polska

Chorwacja
Szwajcaria

Holandia

Dania

Czechy

Grecja

Serbia

Malta

Luksemburg

Rumunia

Belgia

Bułgaria

Finlandia

Estonia

Słowacja

Turcja

Cypr

• Austria
• Belgia
• Bułgaria
• Chorwacja
• Cypr
• Czechy
• Dania
• Estonia
• Finlandia

• Francja
• Grecja
• Hiszpania
• Holandia
• Irlandia
• Luksemburg
• Malta
• Niemcy
• Polska

• Portugalia
• Rumunia
• Serbia
• Słowacja
• Szwajcaria
• Turcja
• Wielka Brytania
• Włochy
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Kontakty
Europa

Jonathan Lavender
Global Chairman,  
KPMG Enterprise,
Global Head KPMG 
Enterprise Family Business, 
KPMG International,
Partner, KPMG in Israel
T: +972 (3) 684 8716
E: jonathanlavender@kpmg.com

Jesus Casado
EFB Secretary General
European Family Businesses (EFB)
T: +34 915 230 450
E: jcasado@europeanfamily 
businesses.eu

Darius Movaghar
Senior Policy Advisor,
European Family Businesses (EFB)
T: +32 (0) 2 893 97 10
E: dmovaghar@
europeanfamilybusinesses.eu

Austria

Yann-Georg Hansa
Partner,  
KPMG Enterprise in Austria
T: +43 1 313 32 3446
E: yannhansa@kpmg.at

Andora

Alexandre Haase
Director, KPMG in Andorra
T: +376810445
E: ahaase@kpmg.com

Joan Tomás
Director, Empresa Familiar 
Andorrana (EFA)
T: +00 376 80 81 36
E: joan.tomas@gaudit.ad

Belgia

Patrick de Schutter
Partner,  
KPMG Enterprise in Belgium
T: +32 2 708 4928
E: pdeschutter@kpmg.com

Bułgaria

Zdravko Moskov
Director, KPMG in Bulgaria
T: +359 2 9697 650
E: zmoskov@kpmg.com

Desislava Dimitrova 
Administrative Director,  
FBN Bulgaria 
T:+ 359 28103110 
E: office@fbn.bg

Chorwacja

Zoran Zemlic
Director,  
KPMG Enterprise in Croatia
T: +385 15 390 038
E: zzemlic@kpmg.com

Cypr

Demetris Vakis
Partner, Head of Family Business
KPMG in Cyprus
T:+357 22 209 301
E: dvakis@kpmg.com

Czechy

Milan Bláha
Partner, KPMG in the Czech 
Republic
T: +420 222 123 809
E: mblaha@kpmg.cz

Dania

David Olafsson
Partner, KPMG Enterprise in 
Denmark
T: +45 5215 0066
E: daolafsson@kpmg.com

Finlandia

Kirsi Adamsson
Partner, KPMG Enterprise in 
Finland
T: +358 (0) 20 760 30 60
E: kirsi.adamsson@kpmg.fi

Auli Hänninen
Executive Director,  
Perheyritysten liitto
T: +358 (0) 400 415 230
E: auli.hanninen@perheyritys.fi

Francja

Eric Thouvenel
Head of Family Business France, 
KPMG Enterprise in France
T : +33 (0)1 55 68 20 02
E : ethouvenel@kpmg.fr

Caroline Mathieu
Director, FBN France
T: + 33 153531812
E: caroline.mathieu@fbn-france.fr

Alexandre Montay 
Director, METI
T: + 33 156260066
E: a.montay@asmep.fr

Grecja

Vangelis Apostolakis
Deputy Senior Partner,  
KPMG in Greece
T: +30 21 06 06 23 78
E: eapostolakis@kpmg.gr

Hiszpania

Ramón Pueyo Viñuales
Partner, KPMG Enterprise in Spain
T: +34914563400
E: rpueyo@kpmg.es

Fernando Cortés
Director of Communications and 
Corporate Relations
Instituto de la Empresa Familiar
T: +34915230450
E: fcortes@iefamiliar.com
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Holandia

Olaf Leurs
Chairman, KPMG Enterprise EMA 
Network and
Tax partner,
Meijburg & Co,  
KPMG in the Netherlands
T: +31 (0)62 120 1043
E: leurs.olaf@kpmg.com

Arnold de Bruin
Partner, KPMG in the Netherlands
T: +31 (0)65 333 0859
E: debruin.arnold@kpmg.nl

Albert Jan Thomassen
Executive Director, FBNed
T: +31 (0) 346 258 033
E: thomassen@fbned.nl

Irlandia

Kieran Wallace
Partner,  
KPMG Enterprise in Ireland
T: +353 1 410 1932
E: kieran.wallace@kpmg.ie

Luksemburg

Louis Thomas

Partner, KPMG in Luxembourg
T: +352 22 51 51 5527
E: louis.thomas@kpmg.lu

Malta

Anthony Pace
Partner, KPMG Enterprise in Malta
T: +35 6 2563 1137
E: anthonypace@kpmg.com.mt

Caroline Zammit Apap
Senior Manager,  
KPMG Enterprise in Malta
T: +356 2563 1151
E: carolinezammitapap@kpmg.
com.mt

Jean-Philippe Chetcuti,
Director, Malta Association of 
Family Enterprises
T: + 356 2205 6105
E: info@mafe.org.mt

Niemcy

Dr. Vera-Carina Elter
Bereichsvorstand 
Familienunternehmen, KPMG 
Enterprise in Germany
T: +0211 475 7505
E: veraelter@kpmg.com

Dr. Daniel Mitrenga
Head of Department, Europe and 
regions, Die Familienunternemer 
T: +030 300 65 412  
E: mitrenga@familienunternehmer.eu

Polska

Andrzej Bernatek
Partner, KPMG in Poland
T: +48 508 047 523
E: abernatek@kpmg.pl

Portugalia

Vitor Ribeirinho
Partner, KPMG in Portugal
T: +351 21 011 0161
E: vribeirinho@kpmg.com

Marina de Sá Borges
Secretary General
Associação das Empresas 
Familiares
T: +351 21 346 6088
E: marina.sa.borges@
empresasfamiliares.pt

Rumunia

René Schöb
Partner, KPMG in Romania
T: +40 372 377 800
E: rschob@kpmg.com

Richard Perrin
Partner, Head of Advisory
KPMG in Romania
T: +40 (372) 377 800
E: rperrin@kpmg.com

Aura Giurcăneanu
Partner, Audit & Assurance,  
KPMG in Romania
T: +40 (372) 377 800
E: agiurcaneanu@kpmg.com

Mihaela Harsan
Director, FBN Romania
E: mihaela@harsan.ro

Serbia i Czarnogóra

James Thornley
Senior Partner, KPMG in Serbia
T: +381112050510
E: jamesthornley@kpmg.com

Słowacja

Rastislav Began
Director, KPMG in Slovakia
T: +421 905 444 512
E: rbegan@kpmg.sk

Szwajcaria

Reto Benz
Partner,  
Head of Swiss market regions,
KPMG in Switzerland
T: +41 58 249 42 37
E: rbenz@kpmg.com

Luka Zupan
Partner, Head of Internal Audit, 
Risk and Compliance Services,
KPMG in Switzerland
T: +41 58 249 36 61
E: lzupan@kpmg.com

Turcja

Hande Şenova
Partner, Head of Advisory
KPMG Enterprise in Turkey 
T: +90 212 316 60 00
E: hsenova@kpmg.com 

Wielka Brytania

Ken McCracken
Director, Head of Family Business 
UK, KPMG Enterprise in the UK
T: +44 7778 110832
E: ken.mccracken@kpmg.co.uk

Rohitesh Dhawan
Director, Geopolitics,  
KPMG in the UK
T: +44 20 73111352
E: rohitesh.dhawan@kpmg.co.uk

Elizabeth Bagger
Executive Director,
Institute for Family Business
T: +44 20 7630 6250
E: elizabeth.bagger@ifb.org.uk

Włochy

Silvia Rimoldi
Partner, KPMG Enterprise in Italy
T: +39 348 3080203
E: srimoldi@kpmg.it
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O KPMG w Polsce

KPMG w Polsce działa od 1990 roku, świadcząc usługi audytowe 
i poświadczające, doradztwa podatkowego, księgowego oraz 
biznesowego, a stowarzyszona z KPMG w Polsce kancelaria 
D.Dobkowski Sp. k. oferuje kompleksowe usługi prawne. Obecnie 
w KPMG w Polsce pracuje ponad 1 800 osób w siedmiu biurach 
zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, 
Gdańsku, Katowicach i Łodzi.

KPMG charakteryzuje wysoki standard świadczonych usług, 
specjalizacje branżowe i szeroka wiedza na temat rynków 
lokalnych, regionalnych i globalnych zgromadzona przez ponad 
189 000 pracowników w 152 krajach. 

KPMG prowadzi szereg aktywności wspierających rozwój 
przedsiębiorczości w Polsce. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem 
uczestnicząc w wydarzeniach merytorycznych, konferencjach, 
seminariach, szkoleniach czy warsztatach skierowanych dla 

biznesu. Firma współpracuje również z izbami handlowymi 
i stowarzyszeniami branżowymi oraz przygotowuje publikacje 
i opracowania dotyczące różnych gałęzi gospodarki. 

KPMG rozumie, że w dzisiejszym świecie istotne jest nie tylko 
efektywne zarządzanie kapitałem firmy, ale również jej udział 
w przedsięwzięciach służących rozwojowi społeczności lokalnych 
i ochronie środowiska naturalnego. Wartości i misja KPMG 
sprawiają, że firma realizuje swoją strategię w sposób społecznie 
odpowiedzialny.

KPMG w Polsce piąty rok z rzędu została uznana za najlepszą firmę 
audytorską w Polsce (wg Rankingu Audytorów „Rzeczpospolitej” 
i Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” z dn. 24 kwietnia 2017 r.) 
i pozostaje w czołówce najlepszych firm i doradców podatkowych 
(wg XI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety 
Prawnej z 23 marca 2017 r.).
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Polska gospodarka jest w dużej części oparta na działalności polskich 
firm, w tym firm rodzinnych. Od wielu lat KPMG towarzyszy polskim 
przedsiębiorcom, buduje swoją wiedzę i opracowuje rozwiązania 
biznesowe dopasowane do zmieniających się warunków rynkowych 
w wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw. Nasze zintegrowane 
usługi doradcze skierowane są specjalnie do polskich przedsiębiorstw, aby 
pomóc im w pełni wykorzystać potencjał rynkowy.  

Usługi

Biura KPMG w Polsce

China 
Practice

French 
Desk

Korean 
Desk

Italian 
Desk

German 
Desk

Global Japanese 
Practice

Foreign Desks

PodatkiAudyt Usługi  
doradcze

Usługi 
księgowe

Doradztwo 
prawne

Warszawa • Kraków • Poznań • Wrocław • Gdańsk • Katowice • Łódź kpmg.pl
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Notatki
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