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tys. Tyle skarg na działania pracodawców wpłynęło do
Państwowej Inspekcji Pracy do końca listopada, w ubiegłym
roku ok. 42 tysięcy. Większość z nich dotyczy wynagrodzeń
i innych świadczeń należnych za wykonywaną pracę. Najwięcej
skarg pochodzi od byłych pracowników (ponad 13,6 tys.). [IWA]

Rodzinni,
ale mało
nowocześni

Sylwia
Wedziuk
s.wedziuk@pb.pl  22-333-97-28

Nienowocześni w zarządzaniu, boją się wychylić nos poza Polskę, niechętnie korzystają z nowych instrumentów finansowych
— takie cechy rodzinnych przedsiębiorców wyciąga na światło dzienne badanie
gdańskiej firmy doradczej Blackpartners,
przeprowadzone na ponad 2 tys. małych
i średnich spółkach rodzinnych.

Badanie Obawiają się nowości i nie
chcą rozstać się z władzą. Jednak czasem
właściciele rodzinnych firm zaskakują
REKLAMA

Zosie Samosie
Tym, co w największym stopniu wyróżnia rodzinny biznes od innych przedsiębiorstw, jest ich struktura.
— W firmach rodzinnych atmosfera
skoncentrowana jest na właścicielu — mówi
Mikołaj Lipiński, partner w Blackpartners.
Aż 79 proc. ankietowanych firm przyznało, że zarządzaniem bieżącą działalnością
zajmuje się właściciel.
— Właściciele rodzinnych firm to ludzie,
którzy rozwijali i zakładali biznes od samego początku. Sądzą więc, że najlepiej znają
swój biznes i tylko oni potrafią go prowadzić — tłumaczy Mikołaj Lipiński.

Do tego rzadko rodzinni przedsiębiorcy
zatrudniają dyrektorów zarządzających odpowiednimi częściami biznesu. Najczęściej
pracują u nich dyrektorzy sprzedaży
(21 proc.), kierownicy biura (20 proc.) oraz
dyrektorzy produkcji (17 proc.). Jednak aż
43 proc. badanych firm nie zatrudnia żadnej takiej osoby. Głównym powodem są
obawy o brak wspólnej wizji prowadzenia firmy oraz wyznawanych wartości.
Rodzinni przedsiębiorcy boją się też utraty kontroli nad działalnością operacyjną
przez rodzinę oraz zmniejszenia prywatności finansów firmy.
— Tym bardziej że firmowe finanse
w rodzinnych biznesach często przenikają
się z osobistymi — zwraca uwagę Mikołaj
Lipiński.
Firmy rodzinne zamknięte są także na
pozyskiwanie finansowania z zewnątrz oraz
nowinki w tym zakresie. Aż 79 proc. z nich
w ciągu najbliższych 6 miesięcy planuje finansować się kapitałem własnym. Doceniają
także kredyty, dotacje i leasing. Rzadziej
stawiają na pożyczki od rodziny czy znajomych, a jeszcze większą rzadkością jest
w ich przypadku korzystanie z prywatnych
inwestorów i funduszy private equity, faktoringu, emisji obligacji czy wejścia na GPW.
— Jednak rodzinni przedsiębiorcy są
zamknięci na nowe rozwiązania często
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Innowacje to domena
młodszych firm

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego
na lata

2007-2013
Zmiany na lepsze!

ND UR]ZyM INFRASTRUKTURY
EDUKACYJNEJ ] RPO W0
SU]H]QDF]RQR 322 mln zá GR¿QDQVRZDQLD

ZMIANY W LICZBACH:

WVSDUFLH RWU]\PDá\ PLQ
UQLZHUV\WHW WDUV]DZVNL
L ANDGHPLD PRGODVND NWyUH Z\EXGRZDá\
QRZH VLHG]LE\ Z\G]LDáyZ

CO NOWEGO:

OHSV]HZ\SRVDĪHQLHSUDFRZQL
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ZV]NRáDFK
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LVWXGHQWyZQLHSHáQRVSUDZQ\FK
OHSV]\GRVWĊSGRSU]HGV]NROL
QDREV]DUDFKZLHMVNLFK

60 Z
 DĪQ\FKSURMHNWyZZVSLHUDMą
F\FKXF]HOQLHV]NRá\
LSU]HGV]NRODQD0D]RZV]X
137 SODFyZHNHGXNDF\MQ\FK
REMĊW\FKZVSDUFLHP
91,2 tys. XF]QLyZLVWXGHQWyZ
NRU]\VWDMąF\FK]QRZ\FK
L]PRGHUQL]RZDQ\FKSODFyZHN
12 SODFyZHNRIHUXMąF\FKSURJUDP
Ä8F]HQLHVLĊSU]H]FDáHĪ\FLH´

Edukacja na Mazowszu
jest teraz bardziej
efektywna!

www.funduszedlamazowsza.eu/
zmiany-na-lepsze

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

dla rozwoju Mazowsza
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RUD]]HĞURGNyZEXGĪHWXZRMHZyG]WZDPD]RZLHFNLHJR

T

o młode firmy oferują bardziej innowacyjne
produkty i wykorzystują nowsze technologie
niż firmy dojrzałe. Jest tak w Polsce, ale też w najbardziej innowacyjnych krajach Zachodu. Naszym
atutem jest to, że na własny biznes decydują się
coraz młodsi.
Ostatnie badanie GEM (międzynarodowe badanie Global Enterpreneurship Monitor) zaskakuje: w Polsce, jak i w reszcie krajów innowacyjnych
z Europy, stosowanie najnowszych technologii
przez dojrzałe firmy należy do rzadkości. Zupełnie
inaczej na tym tle wychodzą młode i bardzo młode
firmy. W Polsce 7 proc. tego typu podmiotów deklaruje stosowanie najnowszych technologii (wśród
dojrzałych tylko 0,4 proc.), w krajach innowacyjnych, ponad 12 proc. (wśród dojrzałych 2,8 proc.).
Również korzystanie z trochę starszych technologii
(obecnych na rynku od roku do nie dłużej niż 5 lat)
wypada na korzyść firm młodych. Stosuje je średnio co piąta młoda firma z Polski i krajów innowacyjnych, co ósma dojrzała z krajów innowacyjnych
i jedna na dziesięć z dojrzałych firm z Polski.
To dobrze, że polskie firmy znalazły się w tym
trendzie. Pogłębione dane GEM pokazują też, że
wśród młodych firm te, które prowadzone są przez
młodsze roczniki, są bardziej innowacyjne, mają
wyższe aspiracje wzrostu oraz częściej eksportują
niż firmy zakładane przez starsze osoby. Dane GUS
pokazują z kolei, że nowe firmy w Polsce są zakładane przez coraz młodszych ludzi i jest to liczebnie
największa grupa w strukturze wiekowej właścicieli
(mowa o grupie do 30. roku życia). Częściej też
umiejscawiają swoje firmy w nowoczesnych branżach. Możemy więc sądzić, że innowacje w Polsce
będą wprowadzać młode firmy, które dynamicznie
szukają dla siebie znaczącego miejsca na rynku.
Firmy w Polsce stosunkowo często korzystają
z nowych technologii, nie odbiegają tu istotnie
w swoich wskazaniach od firm z krajów innowa-

cyjnych. Nawet jeśli odbyło się to dzięki imitacjom,
które stanowią pierwszy krok w innowacyjności, to
należy się cieszyć, że polskie firmy systematycznie
zasypują technologiczny dół dzielący je od swoich
przyszłych konkurentów. Możemy też powiedzieć,
że jest już dobry czas na innowacyjność, która
będzie budowana w oparciu o własne oryginalne
pomysły przedsiębiorców i ich otoczenia, przy wykorzystaniu tych zasobów i wiedzy, które pozyskali,
tworząc innowacje imitacyjne i przyrostowe.
Bożena Lublińska-Kasprzak
prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
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Leasing
Volvo
w mBanku

mBank i Volvo Car Poland
podpisali trzyletnią umowę
o współpracy. Dzięki temu klienci mLeasingu mogą przebierać
w propozycjach finansowania
samochodów tej marki. Jest
Volvo Kredyt, czyli standardowy kredyt na samochód, Volvo

tylko dlatego, że niewiele o nich wiedzą
— uważa Mikołaj Lipiński.

Eksportować będą młodzi
Większość rodzinnych firm nie działa
bez planu. Ale najważniejsza jest dla nich
specjalizacja dotychczasowej działalności, rzadziej natomiast chcą ją poszerzyć
o nowe rynki zbytu (38 proc.). I nie zawsze
mają tu na myśli zagranicę. Tylko jedna
czwarta badanych firm prowadzi działalność eksportową, a zaledwie 12 proc.
chciałoby wejść na zagraniczne rynki.
— Powodem może być pewna awersja
do ryzyka wśród seniorów, którzy wciąż
stoją na straży założonych przez siebie
biznesów. Czasem chodzi też o nieznajomość języka czy kompleksy. Młodsze
pokolenie jest w tym zakresie znacznie
bardziej otwarte i przychylniej nastawione do ekspansji — tłumaczy Mikołaj
Lipiński.
Jednak młodsze pokolenie na przejęcie władzy musi jeszcze trochę poczekać.
Co prawda rodzinne firmy sukcesję wymieniają jako jeden z problemów, z którym
muszą się zmierzyć, ale… jeszcze nie teraz.
— Nie wpływa on na bieżące zarządzanie firmą, więc schodzi na dalszy plan
przy bardziej przyziemnych problemach
— tłumaczy Mikołaj Lipiński.

Leasing (standardowy leasing)
oraz Volvo CFM, czyli full service
leasing. Ponadto od 1 stycznia
2016 r. w skład oferowanych
rozwiązań wejdą również Volvo
Easy Lease, czyli produkt typu
niska rata z pakietami serwisowymi, Volvo Care — pakiet

A do tych należą przede wszystkim
— koszty pracy, brak przejrzystego prawa,
utrzymanie płynności oraz pozyskanie kapitału na inwestycje. Nie różnią się więc one
zasadniczo od tych kłopotów, które na co
dzień dręczą każdy biznes.
Badanie pokazuje jednak również, że są
obszary, w których rodzinni przedsiębiorcy potrafią wykazać się nowoczesnością.
To na przykład marketing. Aż 95 proc.
rodzinnych firm założyło stronę internetową, 55 proc. używa mediów społecznościowych, żeby się reklamować, a 46 proc.
korzysta z reklamy w wyszukiwarkach.
Znacznie mniej rodzinnych firm stawia na
tradycyjne formy marketingu — drukowane
ulotki czy katalogi albo reklamy w lokalnych mediach.
— Pod tym względem rodzinne firmy są
nawet bardziej innowacyjne niż tradycyjny
biznes — twierdzi Mikołaj Lipiński.
Potwierdzają to dane GUS, z których
wynika, że w 2014 r. tylko 65 proc. przedsiębiorstw posiadało stronę internetową,
a zaledwie 21,7 proc. — korzystało z mediów
społecznościowych.
Ponadto rodzinni przedsiębiorcy inwestują w wiedzę. Większość z nich bierze
udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach zewnętrznych oraz spotkaniach
branżowych i targach. © Ⓟ

serwisowy podstawowy, a także
Volvo Care Plus — pakiet serwisowy rozszerzony.
— W efekcie każdy przedsiębiorca znajdzie coś dla siebie
— tłumaczy Cezary Raczyński,
wiceprezes Leasingu.
W ramach umowy została przy-

13

gotowana także oferta dla osób
indywidualnych oraz dealerów.
Ci ostatni mogą na przykład skorzystać z wykupu wierzytelności
z tytułu fakturowanych samochodów, a dzięki temu powiększyć ekspozycję samochodów
w swoich salonach. [SW]

Firm rodzinnych portret własny
Jakie państwo mają plany w stosunku do swojej firmy? (proc.)

Których kanałów marketingowych używa
się w państwa firmie?

specjalizacja dotychczasowej działalności

50

strona internetowa

poszerzenie działalności o nowe rynki zbytu

38

media społecznościowe

55

zróżnicowanie źródeł przychodu

32

reklama w wyszukiwarkach

46

95

nie posiadamy dokładnej strategii

6

materiały drukowane, np. ulotki i katalogi

38

sprzedaż firmy

3

e-mail marketing

30

inne

2

reklamy w lokalnych gazetach

21

nie wiem

2

telemarketing/telesprzedaż

13

billboardy

10

Jakie są największe problemy dla firm rodzinnych w Polsce? (proc.)
koszty pracy

56

brak przejrzystego prawa

47

reklamy w ogólnopolskich gazetach

6

reklama w TV

3

Z jakich źródeł kapitału zamierzają
państwo skorzystać w najbliższym półroczu?

utrzymanie płynności

35

pozyskanie kapitału na inwestycje

26

kapitał własny

79

pozyskanie nowego rynku zbytu

26

kredyty

38

sukcesja

20

dotacje

46

stopa opodatkowania

14

leasing

45

niski stopień edukacji

11

pożyczki od rodziny i znajomych

11

niechęć do współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami

6

prywatni inwestorzy i private equity

6

braki infrastruktury

3

faktoring

5

emisja obligacji

2

wejście na GPW

2

Kto zajmuje się zarządzaniem bieżącą działalnością firmy? inne
2
właściciel
następca, który wdraża się do objęcia firmy
79
14 5
wynajęty menedżer/zarząd

REKLAMA

inne

1
Źródło: Blackpartners
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Edukacja dzieci i máodzieĪy
Jeszcze tylko przez tydzieĔ, bo do 17 grudnia tego roku moĪna skáadaü wnioski
o do¿nansowanie projektów w konkursie ÄKsztaácenie i rozwój dzieci i máodzieĪy´. Nabór prowadzi Mazowiecka Jednostka WdraĪania Programów UnijnycK.
ĝrodki pocKodzą z Unii Europejskiej w ramacK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020. Wnioski o do¿nansowanie naleĪy wypeániü i przesáaü w systemie MEWA 2.0, logując siĊ poprzez stronĊ
www.funduszedlamazowsza.eu
Kto moĪe skáadaü wnioski"
O GR¿QDQVRZDQLH SURMHNWX PRJą VLĊ XELHJDü ZV]\VWNLH SRGPLRW\ ± ] Z\áąF]HQLHP RVyE
¿]\F]Q\FK QLH GRW\F]\ RVyE SURZDG]ąF\FK G]LDáDOQRĞü JRVSRGDUF]ą OXE RĞZLDWRZą QD
SRGVWDZLH SU]HSLVyZ RGUĊEQ\FK 
Na co moĪna otrzymaü do¿nansowanie"
DR¿QDQVRZDQLH PRĪQD SU]H]QDF]\ü PLQ QD NXUV\ L V]NROHQLD GRVNRQDOąFH ± L WR ]DUyZQR WHRUHW\F]QH MDN L SUDNW\F]QH D]LĊNL WHM IRUPLH ZVSDUFLD QDXF]\FLHOH PRJą XF]HVWQLF]\ü Z VWDĪDFK L SUDNW\NDFK UHDOL]RZDQ\FK ZH ZVSyáSUDF\ ] SODFyZNDPL V\VWHPX RĞZLDW\
ZH ZVSDUFLD ¿QDQVRZHJR PRJą NRU]\VWDü QDXF]\FLHOH RUD] LQVWUXNWRU]\ FKFąF\ SRGQRVLü
VZRMH NZDOL¿NDFMH ]DZRGRZH D\QDPLF]QLH ]PLHQLDMąF\ VLĊ U\QHN SUDF\ Z\PDJD RG QLFK
VWDáHJR GRVNRQDOHQLD XPLHMĊWQRĞFL L NRPSHWHQFML ]DZRGRZ\FK W LFK SUDF\ QLH]EĊGQH
MHVW VWRVRZDQLH QRZRF]HVQ\FK PHWRG NV]WDáWRZDQLD L UR]ZLMDQLD X PáRG]LHĪ\ NUHDW\ZQRĞFL LQQRZDF\MQRĞFL RUD] XPLHMĊWQRĞFL SUDF\ ]HVSRáRZHM
WDĪQ\P HOHPHQWHP PURJUDPX MHVW GRVNRQDOHQLH ZVSyáSUDF\ ]H VSHFMDOLVW\F]Q\PL RĞURGNDPL QS V]NRáDPL NV]WDáFąF\PL G]LHFL L PáRG]LHĪ ] QLHSHáQRVSUDZQRĞFLDPL VSHFMDOQ\PL
RĞURGNDPL V]NROQR-Z\FKRZDZF]\PL PáRG]LHĪRZ\PL RĞURGNDPL Z\FKRZDZF]\PL PáRG]LHĪRZ\PL RĞURGNDPL VRFMRWHUDSLL SRUDGQLDPL SV\FKRORJLF]QR-SHGDJRJLF]Q\PL
DR NRQNXUVX NZDOL¿NXMą VLĊ WDNĪH SURJUDP\ WZRU]HQLD ZDUXQNyZ GOD QDXF]DQLD RSDUWHJR
QD PHWRG]LH HNVSHU\PHQWX Z W\P GRVNRQDOHQLD XPLHMĊWQRĞFL L NRPSHWHQFML ]DZRGRZ\FK
QDXF]\FLHOL - V]F]HJyOQLH SU]HGPLRWyZ SU]\URGQLF]\FK OXE PDWHPDW\NL NDFLVN NáDG]LH
VLĊ UyZQLHĪ QD Z\SRVDĪHQLH V]Nyá OXE SODFyZHN RĞZLDWRZ\FK Z SRPRFH G\GDNW\F]QH
RUD] QDU]ĊG]LD QLH]EĊGQH GR UHDOL]DFML SURJUDPyZ QDXF]DQLD DR¿QDQVRZDQLH REHMPXMH
UyZQLHĪ ZV]HONLH G]LDáDQLD NWyUH PRJą VLĊ SU]\F]\QLü GR ]ZLĊNV]RQHJR Z\NRU]\VWDQLD
QDU]ĊG]L F\IURZ\FK Z QDXF]DQLX - Z W\P F\IURZ\FK SURJUDPyZ L DSOLNDFML RUD] G\GDNW\F]Q\FK VHUZLVyZ LQWHUQHWRZ\FK

O ¿nansowaniu ± ile"
0DNV\PDOQ\ SR]LRP GR¿QDQVRZDQLD SURMHNWX Z\QRVL  &DáNRZLWD NZRWD GR¿QDQVRZDQLD Z UDPDFK NRQNXUVX Z\QRVL SRQDG  L Syá PLOLRQD ]áRW\FK
Informacje o naborze ± jak, gdzie i kiedy"
WQLRVHN R GR¿QDQVRZDQLH SURMHNWX QDOHĪ\ SU]\JRWRZDü L ]áRĪ\ü ]D SRPRFą V\VWHPX
HOHNWURQLF]QHJR 0EWA  GRVWĊSQHJR SRSU]H] VHUZLV RPO W0 ZZZIXQGXV]HGODPD]RZV]DHX 7HUPLQ VNáDGDQLD ZQLRVNyZ XSá\ZD  JUXGQLD  URNX
Warto i trzeba pytaü
ND ODWD - 0D]RZV]H ]DJZDUDQWRZDQH PD SRQDG  POG ]á XQLMQHJR ZVSDUFLD
VNLHURZDQHJR JáyZQLH GR EL]QHVX DGPLQLVWUDFML L VHNWRUD QDXNRZHJR 0DNV\PDOQH GR¿QDQVRZDQLH Z\QLHVLH  ZDUWRĞFL LQZHVW\FML W  URNX RJáRV]RQ\FK ]RVWDQLH 
NRQNXUVyZ QD áąF]Qą NZRWĊ  POG ]á Z W\P QD SURMHNW\ ¿QDQVRZDQH ] EXURSHMVNLHJR FXQGXV]X SSRáHF]QHJR EFS ]DSODQRZDQR  NRQNXUVyZ R ZDUWRĞFL SUDZLH 
POQ ]á ZD Z\GDWNRZDQLH ĞURGNyZ ] RHJLRQDOQHJR PURJUDPX OSHUDF\MQHJR WRMHZyG]WZD 0D]RZLHFNLHJR Z ]DNUHVLH EFS RGSRZLDGD 0D]RZLHFND JHGQRVWND WGUDĪDQLD PURJUDPyZ UQLMQ\FK RUD] WRMHZyG]NL UU]ąG PUDF\ Z WDUV]DZLH OĞ 9III RR]ZyM U\QNX SUDF\  WLĊFHM LQIRUPDFML R ĞURGNDFK XQLMQ\FK GOD 0D]RZV]D KDUPRQRJUDP RUD] ZV]\VWNLH
GRNXPHQWDFMH NRQNXUVRZH GRVWĊSQH Vą QD VWURQLH ZZZIXQGXV]HGODPD]RZV]DHX
DR PDĔVWZD G\VSR]\FML MHVW UyZQLHĪ LQIROLQLD    NRV]W SRáąF]HQLD ZHGáXJ WDU\I\
RSHUDWRUD 

0DWHULDá ZVSyá¿QDQVRZDQ\ SU]H] UQLĊ EXURSHMVNą Z UDPDFK EXURSHMVNLHJR FXQGXV]X SSRáHF]QHJR

