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1. Imię i nazwisko 

 

Alicja Hadryś-Nowak 

 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 

 

2.1 Tytuł zawodowy magistra ekonomii uzyskany w dniu 26.06.2006 roku potwierdzony 
dyplomem ukończenia 5 letnich studiów magisterskich na kierunku Stosunki 
Międzynarodowe, specjalność Biznes Międzynarodowy,  prowadzonym na Wydziale 
Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu). Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym. 

2.2 Dyplom ukończenia Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu); Wydział: Ekonomiki Rolnictwa; Kierunek: Działalność 
Rolnicza w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.  

2.3 Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk ekonomicznych  nadany 
uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w d 
niu 21 pażdziernika 2011 r., na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Determinanty 
form ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw rodzinnych” przygotowanej pod 
kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Schroedera. Rozprawa doktorska wyróżniona 
uchwałą Rady Wydziału. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 

3.1 Adiunkt w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Gospodarki 
Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (luty 2013  – obecnie). 

3.2 Asystent w Katedrze Handlu Międzynarodowego (obecnie Katedra Zarządzania 
Międzynarodowego) na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu ( luty 2011 – styczeń 2012). 

3.3 Doktorantka w Katedrze Handlu Międzynarodowego na Wydziale Zarządzania 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) 
(październik 2007 – październik 2011). 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311) 

 

4.1 Tytuł osiągnięcia naukowego 

Międzynarodowe przedsiębiorstwo rodzinne – znaczenie orientacji przedsiębiorczej 
sukcesora dla internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego. 

 

4.2 Publikacja wchodząca w skład osiągnięcia naukowego 

 

Jako osiągnięcie naukowe wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 
2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311) wskazuję monografię: 

Hadryś-Nowak, A., 2019, „Międzynarodowe przedsiębiorstwo rodzinne – znaczenie orientacji 
przedsiębiorczej sukcesora dla internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego”, 
Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, ISBN 978-83-8102-225-5,  ss. 268 

 

Recenzentami wydawniczymi monografii byli: 

• dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG, Instytut Handlu Zagranicznego, Uniwersytet 
Gdański 

• dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. PWSIiP Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i 
Przedsiębiorczości w Łomży 

 

4.3 Omówienie celu naukowego wskazanej publikacji i osiągniętych wyników wraz 
z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

	

Uzasadnienie wyboru obszaru badań  

Przedsiębiorstwa rodzinne pełnią ważną rolę zarówno w gospodarce, jak i w 

społeczeństwie. Są uznawane za najstarszą formę prowadzenia działalności gospodarczej. 

Szacuje się, że w Europie aż 80% przedsiębiorstw to przedsiębiorstwa rodzinne (Corbetta, 

Salvato, 2012), zatrudniają 40-50% pracowników (niektórzy przyjmują, że nawet 70%) 

(Mandl, 2008) i odpowiadają za 40% obrotów sektora prywatnego (Mandl, 2008). 

Zainteresowania naukowców firmami rodzinnymi sięgają drugiej połowy lat 70. XX wieku. 

Jednak dopiero w latach 90. XX w. przeprowadzono pierwsze znaczące badania w tym 

zakresie (Daszkiewicz, 2014). W badaniach nad przedsiębiorstwami rodzinnymi przyjmuje 
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się podstawowe założenie, że posiadają one swoją wyraźną specyfikę wynikającą z 

przenikania się sfery rodzinnej i biznesowej (Safin, Pluta, Pabjan, 2014), która determinuje 

sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wśród badaczy nadal nie ma konsensusu 

związanego z definiowaniem pojęcia family business. W badaniach przyjęto definicję 

przedsiębiorstwa rodzinnego zaproponowaną przez Komisję Europejską, zgodnie z którą o 

przedsiębiorstwie rodzinnym mówi się wtedy gdy: 

• „Większość głosów jest w posiadaniu osoby (osób) fizycznej, która założyła firmę lub 

nabyła udziały w firmie, lub w posiadaniu jej małżonka, rodziców, dzieci lub 

bezpośrednich spadkobierców dzieci. 

• Głosy większościowe mogą być bezpośrednie lub pośrednie. 

• Przynajmniej jeden przedstawiciel rodziny lub krewny jest zaangażowany w zarządzanie 

lub administrowanie firmą. 

• W przypadku spółek notowanych na giełdzie mówi się o firmie rodzinnej, jeśli rodzina 

założyła lub nabyła udziały w firmie lub potomkowie posiadają 25% głosów wynikających 

z posiadanego kapitału”. 

 

W Polsce badania nad przedsiębiorczością rodzinną mają krótszą tradycję niż w 

krajach zachodnich (Leszczewska, 2016), głównie ze względu na fakt, że większość 

przedsiębiorstw rodzinnych powstało po 1989 roku, kiedy to zmienił się ustrój polityczny. 

Upadek reżimu komunistycznego pozwolił na uwolnienie postaw przedsiębiorczych 

sprawiając, że przedsiębiorstwa rodzinne stały się motorem napędowym rozwoju polskiej 

gospodarki (Bednarz, Bieliński, Nikodemska-Wołowik, Otukoya, 2017). W Polsce może być 2 

mln 116 tys. potencjalnych przedsiębiorstw rodzinnych (Lewandowska, Więcek-Janka, 

Hadryś-Nowak, Wojewoda, 2016). Z raportu Instytutu Biznesu Rodzinnego (Lewandowska i 

in., 2016) wynika, że wśród 92% przebadanych przedsiębiorstw, których właściciele są w 

posiadaniu 50% udziałów, tylko 36% uważa się za rodzinne. Głównymi obszarami 

zainteresowania badaczy związanymi z przedsiębiorstwami rodzinnymi są kwestie związane 

z własnością, zarządzaniem relacjami pomiędzy rodziną a przedsiębiorstwem, konfliktami, 

przewagą konkurencyjną związaną ze specyficznym rodzajem własności oraz sukcesją, w 

tym z przygotowaniem następców do przejęcia i zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym. 

Wiele artykułów dotyczących tematyki przedsiębiorstw rodzinnych zaczyna się od 

stwierdzenia, że mniej niż 30% z nich zostaje przekazanych drugiemu pokoleniu, a tylko 10% 

trzeciemu (Lansberg, 1999; Sułkowski, Marjański 2009, 2010; Więcek-Janka, Kujawińska 

2010; Marjański 2011; Popczyk 2011). W ramach pracy przyjęto, że sukcesja to dynamiczny 

proces zachodzący między dwiema podstawowymi grupami (przekazującymi - nestorami i 

biorącymi - sukcesorami), którego celem jest przekazanie następnemu pokoleniu zarówno 
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kierownictwa, jak i własności nad przedsiębiorstwem rodzinnym. Nestorzy są to, w 

warunkach polskiej gospodarki, najczęściej założyciele przedsiębiorstwa rodzinnego. 

Sukcesorzy -  to z kolei członkowie rodziny właścicielskiej przedsiębiorstwa rodzinnego w 

drugim lub kolejnym pokoleniu, którzy: 

• przygotowują się do zmiany pokoleniowej, lub 

• pracują już w przedsiębiorstwie rodzinnym lub zarządzają przedsiębiorstwem 

rodzinnym lub 

• są  „w mocy” decyzyjnej w przedsiębiorstwie rodzinnym. 

 

Tak też zdefiniowany jest sukcesor w  książce przedstawionej jako osiągnięcie 

naukowe.  Warto również dodać, że kwestie związane z osobą sukcesora są uważane za 

jedne z istotniejszych w sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym; jednakże nie jedynymi, stąd 

nie należy utożsamiać sukcesji z wyborem sukcesora. 

W literaturze dotyczącej przedsiębiorstw rodzinnych podkreślany jest pogląd, że 

sukcesja jest skomplikowanym procesem, na który wpływają indywidualne cele właścicieli, 

struktura rodziny, zdolności i ambicje potencjalnych sukcesorów oraz aspekty prawne i 

finansowe (De Massis, Chua i Chrisman, 2008; Le Breton-Miller, Miller i Steier, 2004; 

Sharma, Chrisman i Chua, 2003). Obok sukcesji i związanych z nią wyzwań dla 

przedsiębiorstw rodzinnych, poruszane są kwestie możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. W 

dzisiejszej globalnej gospodarce, kwestia rozwoju przedsiębiorstwa postrzegana jest również 

przez pryzmat potencjału do umiędzynarodowienia działalności. Ocenia się, że w 

internacjonalizacji i możliwości budowania powiązań z innymi podmiotami gospodarki 

światowej wiele przedsiębiorstw narodowych upatruje swoją szansę rozwoju i umacniania 

pozycji konkurencyjnej na rynku (Bednarz, 2013). Sytuacja ta dotyczy również 

przedsiębiorstw rodzinnych, które postrzegane są jako te, które preferują działania na 

rynkach krajowych, a nawet lokalnych (Kontinen, Ojala, 2010). Jednak aby funkcjonować na 

coraz bardziej konkurencyjnym rynku, są one również zmuszone do internacjonalizacji 

(Claver, Rienda i Quer, 2007; Fernandez, Nieto, 2005, 2006; Graves, Thomas, 2006, 2008). 

W ramach niniejszej pracy internacjonalizacja rozumiana jest jako każdy wyraz aktywności 

przedsiębiorstwa za granicą (Rymarczyk, 2004), w ujęciu czynnym (Gorynia, 2007).  

W monografii autorka podjęła próbę identyfikacji uwarunkowań internacjonalizacji 

przedsiębiorstw rodzinnych, które związane są z osobą sukcesora pochodzącego z rodziny, 

w szczególności tych związanych z jego orientacją przedsiębiorczą. Część sukcesorów 

objętych badaniem, pochodzi z przedsiębiorstw rodzinnych, w których internacjonalizacja 

działalności miała miejsce zanim dołączyli oni do rodzinnego biznesu. Kluczowe zatem było 



7	
	

sprawdzenie, co zmieniło się w kwestii internacjonalizacji po dołączeniu sukcesorów do 

przedsiębiorstwa. Dlatego też, obok najczęściej stosowanych w badaniach mierników 

internacjonalizacji takich jak: liczba rynków, na których prowadzona jest sprzedaż 

zagraniczna, udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży całkowitej przedsiębiorstwa czy 

liczba lat na rynkach zagranicznych, zaadaptowano również sposób pomiaru „dynamiki”  

internacjonalizacji przedsiębiorstw rodzinnych zaproponowany przez Calabro, Campopiano, 

Basco oraz Pukall’a (2017). Autorzy ci zaproponowali dwa sposoby pomiaru zmiany w 

internacjonalizacji przedsiębiorstwa w danym okresie. Pierwszy to szybkość/tempo 

internacjonalizacji rozumiana jako ogólna szybkość wejść na nowe rynki oraz równoczesne 

wejścia na kilka rynków,  a także informację czy przedsiębiorstwo dokonuje 

internacjonalizacji poprzez epizody czy raczej jest to stały i ciągły proces. Drugi sposób to 

międzynarodowe osiągnięcia czyli wskaźnik, który uwzględnia rentowność, wzrost sprzedaży 

i subiektywne ogólne wyniki eksportowe dla najważniejszego rynku zagranicznego w ciągu 

określonego czasu (Wei, Wu, Li i Chen, 2011). Chęć przekazania przedsiębiorstwa kolejnym 

pokoleniom, konserwatywne zachowania,  awersja do ryzyka, wpływ rodziny (Fernandez, 

Nieto, 2005) oraz opór przed zmianami (Kellermanns, Eddleston, 2006), a także lokalne 

zakorzenienie (Gallo, Sveen, 1991; Gallo, Garcia Pont, 1996) sprawiają, że ekspansja 

zagraniczna przedsiębiorstw rodzinnych jest inna niż w przedsiębiorstwach nierodzinnych.  

Przeprowadzono już badania dotyczące wpływu sukcesji na internacjonalizację 

przedsiębiorstwa rodzinnego, jednakże wyniki dotyczące wpływu sukcesji na ekspansję 

zagraniczną są nadal niejednoznaczne. Omawiając zagadnienie sukcesji autorzy zwracają 

uwagę, że najistotniejszy jest wybór sukcesora. Dlatego też przeprowadzono również 

badania związane z wpływem jednego z elementów sukcesji na ekspansję zagraniczną czyli 

badania związane z wpływem sukcesora na internacjonalizację przedsiębiorstwa rodzinnego 

(np. Mitter, Duller, Feldbauer-Durstm, 2012; Grühn, Strese, Flatten, Jaeger i Brettel, 2016; 

Wen-Tsung Hsu, Hsiang-Lan Chen i Chia-Yi Cheng, 2013; Camino, Llorens, Garcia_Meca, 

Durendez, 2017; Elosgea, Oesterlea, Steina, Hattula, 2017; Hutzschenreuter, Horstkotte, 

2013; Keil, Maula i Syrigos, 2017; Kai-Ping Huang, Sheng Chung Lo, Chu-Mei Liu i Jane 

Tung, 2014), które, podobnie jak te związane z samym procesem sukcesji, nie dają jednak 

jednoznacznych rezultatów. We wspomnianych badaniach poruszane są cechy 

charakterystyczne sukcesorów takie jak wiek, płeć, wykształcenie, doświadczenie czy 

kwalifikacje, które powinien posiadać sukcesor, aby przejąć przedsiębiorstwo rodzinne. 

Wśród tych cech wymienia się również przedsiębiorczość sukcesora. Przedsiębiorczość to 

cecha, a właściwie zespół cech psychicznych warunkujących bycie dobrym przedsiębiorcą, 

tzn. osiąganie sukcesów w kierowaniu przedsiębiorstwem (Marek, 1998), która może być 

objaśniana za pomocą orientacji przedsiębiorczej (Gaweł, 2013). Z kolei na orientację 

przedsiębiorczą składa się proaktywność, innowacyjność, skłonność do ryzyka, agresja 
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konkurencyjna oraz autonomia. Historycznie badania nad orientacją przedsiębiorczą 

koncentrowały się głównie na analizie na poziomie przedsiębiorstwa (Slevin, Terjesen, 

2011), jednakże coraz częściej koncept ten wykorzystuje się również do analizy zachowań 

pojedynczych osób (Porzak, 2016). Należy zaznaczyć, że badania na temat orientacji 

przedsiębiorczej osób są bardzo nieliczne. Tematyka ta jest podejmowana, jednak często na 

marginesie innych, szerszych rozważań. Potwierdza to potrzebę podjęcia próby krytycznej 

analizy literatury oraz analizy empirycznej w tym zakresie. Skłoniło to autorkę książki 

przedstawionej jako osiągnięcie naukowe do podjęcia się studiów teoretycznych oraz badań 

empirycznych dotyczących wpływu sukcesora na internacjonalizację przedsiębiorstwa 

rodzinnego. W odpowiedzi na wezwania związane z koniecznością analizy konceptu 

orientacji przedsiębiorczej w ujęciu jednostki, perspektywa ta stała się punktem wyjścia dla 

prowadzonych rozważań. Dodatkową przesłankę podjęcia omawianej tematyki stanowił brak 

badań związanych z wpływem orientacji przedsiębiorczej sukcesora na internacjonalizację 

przedsiębiorstw rodzinnych. Stąd monografia stanowi uzupełnienie i wzbogacenie wiedzy w 

zakresie przedsiębiorstw rodzinnych, przedsiębiorczości, kapitału ludzkiego oraz 

internacjonalizacji.  

Podjętym w książce problemem badawczym jest identyfikacja uwarunkowań 

internacjonalizacji przedsiębiorstw rodzinnych, które związane są z osobą sukcesora 

pochodzącego z rodziny, w szczególności tych związanych z orientacją przedsiębiorczą 

sukcesora. Głównym pytaniem badawczym jest zatem, które wymiary orientacji 

przedsiębiorczej sukcesora oraz w jakim stopniu wpływają na internacjonalizację 

przedsiębiorstw rodzinnych? W oparciu o wcześniej wspomnianą lukę oraz w odpowiedzi na 

podnoszony problem konieczności analizy orientacji przedsiębiorczej z poziomu osoby 

przedsiębiorcy, a także znaczenie internacjonalizacji dla rozwoju przedsiębiorstw oraz 

znaczenia sukcesji dla funkcjonowania przedsiębiorstwa rodzinnego, poza odpowiedzią na 

główne pytanie badawcze podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania szczegółowe:  

 

1. Z jaką siłą wymiary orientacji przedsiębiorczej sukcesora pochodzącego z rodziny 

wpływają na internacjonalizację przedsiębiorstwa rodzinnego? 

2. Czy orientacja przedsiębiorcza sukcesora pochodzącego z rodziny ma inną siłę niż 

w przedsiębiorstwach  niedokonujących internacjonalizacji? 

3. Jakie moderatory wpływają na zależność pomiędzy orientacją przedsiębiorczą 

sukcesora pochodzącego z rodziny a internacjonalizacją przedsiębiorstwa 

rodzinnego? 
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4. Które z moderatorów wpływających na zależność pomiędzy orientacją 

przedsiębiorczą sukcesora pochodzącego z rodziny a internacjonalizacją 

przedsiębiorstwa rodzinnego są istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego 

przez internacjonalizację? 

Cel oraz hipotezy badawcze 

Głównym celem pracy jest zbudowanie i empiryczna weryfikacja modelu wpływu 

orientacji przedsiębiorczej sukcesora pochodzącego z rodziny na internacjonalizację 

przedsiębiorstwa rodzinnego. Model ten, stanowiący uproszczony obraz rzeczywistości, 

pozwoli na wyjaśnienie siły wpływu poszczególnych elementów składających się na 

orientację przedsiębiorczą sukcesora na ekspansję zagraniczną przedsiębiorstwa 

rodzinnego, co przyczyni się do rozwoju teorii oraz sformułowania zaleceń natury 

aplikacyjnej. 

Z kolei do celów szczegółowych zaliczono: 

• Określenie siły oddziaływania poszczególnych elementów orientacji przedsiębiorczej 

sukcesora pochodzącego z rodziny na internacjonalizację przedsiębiorstwa 

rodzinnego. 

• Określenie współzależności pomiędzy elementami orientacji przedsiębiorczej 

sukcesora pochodzącego z rodziny a internacjonalizacją przedsiębiorstwa 

rodzinnego. 

• Określenie siły oddziaływania rodziny na orientację przedsiębiorczą sukcesora 

pochodzącego z rodziny w internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego. 

• Określenie siły oddziaływania znajomości kontekstu biznesowego na orientację 

przedsiębiorczą sukcesora pochodzącego z rodziny  w internacjonalizacji 

przedsiębiorstwa rodzinnego. 

• Określenie siły oddziaływania posiadanej sieci kontaktów na orientację 

przedsiębiorczą sukcesora pochodzącego z rodziny w internacjonalizacji 

przedsiębiorstwa rodzinnego. 

• Określenie siły oddziaływania obecności menedżerów zewnętrznych w 

przedsiębiorstwie rodzinnym na orientację przedsiębiorczą sukcesora pochodzącego 

z rodziny w internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego 
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Podjęty problem badawczy ma charakter interdyscyplinarny. Jest on usytuowany w 

zakresie zainteresowań zarówno dyscypliny ekonomia i finanse, jak i dyscypliny nauki o 

zarządzaniu i jakości.1 

 W klasycznym ujęciu orientację przedsiębiorczą traktuje się jako koncepcję 

zarządzania przedsiębiorstwem. Niniejsza praca osadzona jest głównie w tradycji badawczej 

dyscypliny ekonomia (obecnie ekonomia i finanse), choć naprzemiennie wykorzystywane są 

w niej ujęcia kojarzone z naukami o zarządzaniu. Świadczą o tym przede wszystkim źródła 

literaturowe, z których zostały zaczerpnięte podstawowe kategorie analityczne rozpatrywane 

w pracy. 

Poruszane w monografii kwestie odnoszą się do kapitału ludzkiego, do 

przedsiębiorcy, który według Schumpetera jest głównym akceleratorem wzrostu 

gospodarczego oraz pozytywnych zmian (Schumpeter, 1960). Definicja Schumpetera 

związana z przedsiębiorczością jest jedną z najpopularniejszych, a co więcej stanowi dla 

ekonomistów punkt odniesienia w zakresie możliwości odwoływania się do cech oraz 

zachowań jednostki-przedsiębiorcy (Casson, 1997; 2004). Spojrzenie na przedsiębiorczość z 

perspektywy ekonomii proponuje również Cieślik (2014). Innymi słowy dysertacja wpisuje się 

w nurt dążenia do zrozumienia „makrosystemów” w kategoriach indywidualnych działań i 

interakcji (Felin, Foss i Ployhart, 2015; De Massis, Foss, 2018). Dodatkowy argument 

przemawiający na rzecz  osadzenia pracy w ekonomii (ekonomii i finansach) wynika również 

z postawionego celu, czyli budowy modelu wpływu orientacji przedsiębiorczej sukcesora na 

internacjonalizację przedsiębiorstwa rodzinnego. Praca dotyczy również problemu 

stawianego w naukach ekonomicznych, który związany jest z dysponowaniem 

ograniczonymi zasobami po to aby osiągnąć określony cel. Ponadto, jak zauważają Gorynia i 

Kowalski (2013), analizy prowadzone w ekonomii mogą dotyczyć poziomu globalnego, 

poziomu makro czy mezo, a także mikro i mikro-mikro. Co więcej, jak zauważa Gorynia, 

ekonomia „zajmuje się wszystkimi możliwymi poziomami bytu” (Gorynia, 2018). 

Równocześnie w monografii zauważalne są akcenty nawiązujące do nauk o zarządzaniu 

																																																													
1 Nowe rozporządzenie w sprawie podziału dyscyplin weszło w życie 1 października 2018 
roku. Punktem wyjścia do budowy klasyfikacji jest systematyka dziedzin i dyscyplin przyjęta 
przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zaproponowana 
w projekcie klasyfikacja została opracowana w oparciu o propozycję przygotowaną 
przez przedstawicieli Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Komitetu Polityki Naukowej, 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. 
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(nauk o zarządzaniu i jakości), szczególnie w części empirycznej (modelowanie strukturalne, 

SEM-PLS, najczęściej wykorzystywane jest w naukach o zarządzaniu) (Kawa, 2017), które 

stanowią integralny składnik publikacji. Osadzenie pracy w dyscyplinie ekonomia i finanse z 

wykorzystaniem elementów dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, może stanowić również 

o wartości dodanej monografii, w szczególności gdy postuluje się pogląd otwartości w 

kierunku różnorodności nauk ekonomicznych (Gorynia, 2018). 

Na podstawie studium literatury oraz obserwacji zjawisk przyczynowo- skutkowych, 

stworzono koncepcję badania empirycznego wpływu orientacji przedsiębiorczej sukcesora 

na internacjonalizację przedsiębiorstwa rodzinnego. 

 W centrum koncepcji badania empirycznego (rys 1)  znajduje się zmienna zależna 

czyli internacjonalizacja przedsiębiorstwa rodzinnego, dla której dokonano pomiaru 

wykorzystując stosowane w literaturze przedmiotu mierniki (identyfikacji dokonano podczas 

studium literatury na wcześniejszym etapie badań). Czynnikiem determinującym 

internacjonalizację przedsiębiorstwa rodzinnego jest czynnik wewnątrzorganizacyjny 

związany z osobą przedsiębiorcy, a konkretnie z sukcesorem pochodzącym z rodziny. Z 

osobą sukcesora związane są wymiary orientacji przedsiębiorczej. 

Badanie składa się z dwóch części. Na rysunku nr  1 przedstawiono schemat 

sekwencji podejmowanych działań badawczych. 
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Rysunek 1. Sekwencja podejmowanych działań badawczych 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Część pierwsza dotyczyła sprawdzenia, czy wstępują różnice pomiędzy orientacją 

przedsiębiorczą sukcesora w przedsiębiorstwach rodzinnych dokonujących 

internacjonalizacji a przedsiębiorstwami rodzinnymi nieprowadzącymi internacjonalizacji 

(krok 1). Jeżeli takie różnice występują, oznacza to zasadność przejścia do kolejnego etapu, 

jakim jest sprawdzenie zależności pomiędzy orientacją przedsiębiorczą a internacjonalizacją 

przedsiębiorstwa rodzinnego (krok 2). Jeżeli takie zależności wystąpią, wtedy będzie 

możliwe sprawdzenie siły wpływu poszczególnych wymiarów orientacji przedsiębiorczej 

sukcesora na internacjonalizację przedsiębiorstwa rodzinnego (krok 3), co stanowi część 

drugą badania. Aby móc sprawdzić siłę wpływu poszczególnych wymiarów orientacji 

przedsiębiorczej sukcesora na internacjonalizację przedsiębiorstwa rodzinnego, konieczne 

jest również wprowadzenie do analizy moderatorów, które wpływają na zależność pomiędzy 

wymiarami orientacji przedsiębiorczej sukcesora a internacjonalizacją  przedsiębiorstwa 
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rodzinnego: relacje wewnątrz rodzinne, kontekst biznesowy, sieć kontaktów oraz 

menedżerowie zewnętrzni. 

Orientacja przedsiębiorcza sukcesora 

Konstrukt orientacji przedsiębiorczej wywodzi się z przełomowego dorobku Millera 

(1983), który argumentował, że przedsiębiorczość zazwyczaj obejmuje innowacje, 

proaktywność oraz podejmowanie ryzyka, a przedsiębiorstwa wykazujące skłonność do tych 

działań posiadają orientację przedsiębiorczą. Pomimo, że Lumpkin i Dess (1996) 

zasugerowali później dodanie autonomii i agresywności konkurencyjnej, jako dwóch 

dodatkowych wymiarów, to i tak większość badań w zakresie orientacji przedsiębiorczej 

dotyczy  trzech wymiarów na poziomie przedsiębiorstwa, zaproponowanych przez Millera z 

wykorzystaniem skali autorstwa Covina i Slevina (1989).  

Działania mające swoje źródło w orientacji przedsiębiorczej obserwowane są na 

poziomie przedsiębiorstwa, a sama orientacja przedsiębiorcza jest często postrzegana i 

analizowana właśnie z perspektywy przedsiębiorstwa (Covin, Lumpkin, 2011; Lumpkin, 

Dess, 1996). Jednakże orientacja przedsiębiorcza organizacji, która powoduje zachowania 

przedsiębiorcze oraz wpływa na osiągane wyniki, jest uwarunkowana osobą właściciela 

przedsiębiorstwa czy też głównego zarządzającego, CEO (Cho, Hambrick, 2006; Covin, 

Slevin, 1988; Simsek, Heavey i Veiga, 2010). Nawet w największych organizacjach, CEO to 

główni decydenci w zakresie strategicznych decyzji (por. Jensen, Murphy, 1990) czy 

strategicznych wyborów (por. Hambrick, Quigley, 2014) i  to oni bezpośrednio wpływają na 

szeroki zakres praktyk inwestycyjnych, finansowych i organizacyjnych (Bertrand, Schoar, 

2003). Zarządzający, menedżerowie wpływają również na działania innych w 

przedsiębiorstwach. Ten pośredni wpływ następuje poprzez strategię (por. Geletkanycz, 

Hambrick, 1997), tworząc kontekst organizacyjny, w którym wdrażana jest strategia 

(Burgelman, 1983), w ten sposób oddziaływają na interesariuszy zarówno wewnętrznych jak 

i  zewnętrznych (Fanelli, Misangyi i Tosi, 2009), tym samym, sygnalizując, jakie zachowanie 

jest pożądane w całej organizacji. Nie inaczej jest w przedsiębiorstwach rodzinnych, które 

stanowią oś zainteresowania w niniejszym badaniu. W literaturze dotyczącej przedsiębiorstw 

rodzinnych przyjmuje się wręcz, że przedsiębiorstwo rodzinne jest swoistym „przedłużeniem” 

rodziny właścicieli przedsiębiorstwa. Dlatego też analiza cech osób związanych z 

przedsiębiorstwem może dać odpowiedź na to, jak zachowywać się będzie organizacja. W 

przedsiębiorstwach rodzinnych osoba właściciela wywiera największy wpływ na to, jak 

funkcjonuje przedsiębiorstwo rodzinne. Obok właściciela, również członkowie rodziny, którzy 

są zaangażowani w biznes rodzinny oddziałują na zachowania przedsiębiorstwa. Osoba 

sukcesora, czyli kogoś, kto ma przejąć lub już przejął zarządzanie przedsiębiorstwem 
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rodzinnym, jest również nie bez znaczenia dla kierunków rozwoju biznesu. Jedną z cech 

charakterystycznych przedsiębiorstw rodzinnych jest długoterminowa perspektywa działania. 

Aby ta długoterminowa perspektywa mogła się zrealizować, musi mieć miejsce proces 

sukcesji. Właściwa sukcesja to taka, gdzie sukcesorem, następcą zostaje osoba z rodziny. 

Liczni autorzy podkreślają, że cechy sukcesora, czyli osoby, która ma zostać CEO 

przedsiębiorstwa, jego przygotowanie do procesu sukcesji oraz do zarządzania 

przedsiębiorstwem, mają znaczący wpływ na rozwój przedsiębiorstwa w przyszłości (por. np. 

Hutzschenreuter, Kleindienst i Greger, 2012; Kontinen, Ojala, 2010; Dunn, 1995; Basly, 

2007; Safin, 2010). Biorąc powyższe pod uwagę, dalsze rozważania na temat orientacji 

przedsiębiorczej CEO, będą omawiane w odniesieniu do osoby sukcesora.  

Orientacja przedsiębiorcza sukcesora jest odzwierciedleniem ciągłego skupienia 

uwagi w kierunku zachowań przedsiębiorczych (Ocasio, 1997, 2011), w szczególności na 

podejmowaniu ryzyka, innowacyjności czy proaktywności (Covin, Slevin, 1989; Miller, 1983) 

oraz na autonomii i agresywności konkurencyjnej (Dess, Lumplin, 2005). Sukcesor, który jest 

przedsiębiorczy, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio wpływa na zachowania 

przedsiębiorstwa oraz jego wyniki (Ocasio, 1997). Menedżer, sukcesor, o wysokim stopniu 

przedsiębiorczości będzie podejmował decyzje związane z alokacją zasobów, które 

przyczynią się do tworzenia wartości (Sullivan, 2010). Będzie on również tworzyć struktury 

organizacyjne sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstwa (Ling, Simsek, Lubatkin i Veiga, 2008; 

Ocasio, 1997). Na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa rodzinnego wpływa również to, 

co członkowie, nie tylko rodziny, ale i pracownicy, postrzegają jako istotne i uzasadnione 

(Ocasio, 1997). Zatem orientacja przedsiębiorcza zarządzającego czy zarządzających, może 

pełnić ważną funkcję sygnalizacyjną dla całej organizacji, nadając znaczenie i legitymizację 

zachowaniom przedsiębiorczym, zmniejszając w ten sposób barierę dla menedżerów w całej 

organizacji, aby angażować się w tworzenie wartościowych przedsięwzięć (Ling i in., 2008). 

Innymi słowy, skupiając swoją uwagę na zachowaniach przedsiębiorczych, 

sukcesorzy mogą wpływać na ogólnoorganizacyjną orientację przedsiębiorczą (Chatterjee, 

Hambrick, 2007; Simsek, Heavey i Veiga, 2010; Stevenson, Jarrillo-Mossi, 1986). Poprzez 

konsekwentne działania przedsiębiorcze, sukcesorzy wpływają na decyzje dotyczące 

rozwoju przedsiębiorstwa czy na tworzenie wartości dla akcjonariuszy (Chatterjee, Hambrick, 

2007). Wielu badaczy podkreśla wpływ i znaczenie kolejnych pokoleń, sukcesorów, dla 

rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego, w tym na jego internacjonalizację a także jej 

przyspieszenie, zintensyfikowanie czy pogłębienie (Okoroafo, 1999; Child, Hong Ng i Wong, 

2002; Erdener, Shapiro, 2005; Olivares-Mesa, Cabrera-Suárez, 2006; Kontinen, Ojala, 

2010b, 2012a; Graves, Thomas, 2008;  Claver, Rienda, Quer, 2007; Muñoz- Bullón, 

Sánchez-Bueno, 2012; Muñoz-Bullón, Sanchez-Bueno, 2011;  Lin, 2012). Tak postrzegana 
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orientacja przedsiębiorcza, zarówno w kontekście organizacyjnym jak i indywidualnym, 

została powiązana z wynikami osiąganymi przez przedsiębiorstwo, jego rozwojem czy 

wartością (Lumpkin, Dess, 1996; Rauch, Wiklund, Lumpkin i Fese, 2009; Stam, Elfring, 

2008; Wiklund, Shepherd, 2003). Tak więc, na internacjonalizację, jako możliwą strategię 

rozwoju przedsiębiorstwa, w tym oczywiście przedsiębiorstwa rodzinnego, pomimo, iż 

dotyczy ona całej organizacji, może wpływać osoba sukcesora zaangażowanego bądź nie w 

ten proces (por. Erdener and Shapiro, 2005; Olivares-Mesa, Cabrera-Suárez, 2006). W 

związku z powyższym, można się spodziewać, że orientacja przedsiębiorcza sukcesora 

będzie wpływać na internacjonalizację przedsiębiorstwa rodzinnego. Na podstawie 

powyższych rozważań wyprowadzono hipotezę główną: 

Hipoteza główna: Istnieje zależność pomiędzy orientacją przedsiębiorczą sukcesora 

pochodzącego z rodziny a internacjonalizacją przedsiębiorstwa rodzinnego. 

Wymiary orientacji przedsiębiorczej sukcesora 

W badaniach przyjęto pięciowymiarową koncepcję orientacji przedsiębiorczej 

obejmującą: innowacyjność, proaktywość, skłonność do ryzyka, autonomię oraz agresję 

konkurencyjną (agresywność konkurencyjną). Innowacyjność to angażowanie się w nowe 

idee, eksperymentowanie, wdrażanie oraz realizowanie procesów, w trakcie których 

powstają nowe rozwiązania. Proaktywność to podejmowanie działań, które wyprzedzają 

przyszłe potrzeby, problemy oraz zmiany. Skłonność do ryzyka to z kolei chęć podejmowania 

działań, których wynik nie jest pewny. Autonomia jest rozumiana jako niezależne działanie 

osoby, formułowanie idei i doprowadzanie do jej wykonania. Piąty wymiar, to agresja 

konkurencyjna czyli skłonność do bezpośredniego i intensywnego stawiania czoła 

konkurencji.    

Badania nad przedsiębiorczością nieprzerwanie cieszą się rosnącym 

zainteresowaniem wśród badaczy (Covin, Green i Slevin, 2006). Zachowania 

przedsiębiorcze mierzone są najczęściej przy wykorzystaniu omówionych wymiarów 

orientacji przedsiębiorczych. Proaktywność jest uznawana za antycypator nowych potrzeb, 

tworzenia nowych produktów czy usług, a także przyczynia się do rozszerzania rynków 

(Karpacz, 2012). Prokatywność uznawana jest jako jedna z najważniejszych sił napędowych 

sukcesu przedsiębiorstwa. Podejmowanie ryzyka implikuje gotowość do podejmowania 

odważnych działań takich jak „zapuszczanie się” na nieznane, nowe rynki i przeznaczenie 

dużej części zasobów na przedsięwzięcia o niepewnych wynikach, z którymi wiąże się 

wysokie prawdopodobieństwo niepowodzenia (Zahra, 1991; Wiklund, Shepherd, 2003). 

Wiele badań opiera się na obserwacji, że organizacje przedsiębiorcze mają tendencje do 

podejmowania wyższego ryzyka niż inne typy organizacji. Z kolei innowacyjność 
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odzwierciedla tendencje do angażowania się w nowości (Lumpkin, Dess, 1996), które mogą 

prowadzić do nowych produktów, usług czy też procesów wytwórczych czy technologicznych 

(Vij, Bedi, 2012). Agresja konkurencyjna odnosi się do skłonności danego przedsiębiorstwa 

do bezpośredniego i intensywnego wzywania do rywalizacji swoich konkurentów (Kraus, 

Harms i Schwarz, 2005). Zauważono, że przedsiębiorstwa o wysokim stopniu agresji 

konkurencyjnej, mają skłonność do podejmowania działań, które prowadzą do wyprzedzania 

konkurencji, w tym do stosowania niekonwencjonalnych metod działania, poszerzania 

zasięgu odziaływania czy też wprowadzania nowych produktów czy zdobywania nowych 

rynków (Lumpkinn, Dess, 2001; Frese, Brantjes i Hoorn, 2002). Z kolei autonomia, czyli 

niezależność w podejmowaniu działań, odnosi się do podejmowania działań bez względu na 

to, jak zachowują się inni. Dlatego też autonomia uznawana jest za wymiar niezbędny dla np. 

wdrażania nieznanych rozwiązań czy pozyskiwania nowych rynków (Rauch, Wiklund, 

Lumpkin i Frese, 2009; Hadji, Cocks i Muller, 2007). W dotychczas przeprowadzonych 

badaniach udowodniony został pozytywny wpływ zarówno innowacyjności jak i 

proaktywności na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo (Hughes, Morgan, 2007; Rauch i 

in., 2009). Badacze potwierdzili również istotność innowacyjności w teorii przedsiębiorczości 

oraz jej pozytywny wpływ na wyniki przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych (Marcotte, 

2014; O`Cass, Weerawardena, 2009). Sporny pozostaje natomiast wpływ, jaki może 

wywierać skłonność do podejmowania ryzyka. Część badaczy uznała, że jej wpływ może być 

negatywny (Pummalainen i in., 2014), podczas gdy inna grupa naukowców stwierdziła, że 

przedsiębiorstwa skłonne do aktywnych oraz ryzykowanych działań osiągają wyniki lepsze 

od konkurencji (Quince, Whittaker, 2003). Większość przeprowadzonych badań wykazuje 

jednak, że przyjęcie przez podmioty cech przypisanych do przedsiębiorczości wpływa 

pozytywnie na wyniki finansowe osiągane przez dane przedsiębiorstwo (Huang, Wang, 

2011; Wales i in., 2013; Gupta, Gupta, 2015), niezależnie od jego wielkości (Zahra, Garvis, 

2000). Przedsiębiorstwa, które przyjmowały orientację przedsiębiorczą odnosiły również 

większy sukces w porównaniu do swoich najbliższych konkurentów (Kropp, Lindsay i 

Shoham, 2006; Covin, Lumpkin, 2011),  a połączenie przedsiębiorczości wraz z orientacją 

rynkową także wykazało pozytywny wpływ na wyniki przedsiębiorstwa (Bhuian, Menguc i 

Bell, 2005). Na rysunku nr 2 przedstawiono koncepcję wymiarów orientacji przedsiębiorczej 

sukcesora pochodzącego z rodziny. 
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Rysunek  2. Koncepcja wymiarów orientacji przedsiębiorczej sukcesora 

Źródło: opracowanie własne. 

 Przenosząc powyższe rozważania na temat wymiarów orientacji przedsiębiorczej na 

wymiary orientacji przedsiębiorczej sukcesora pochodzącego z rodziny w kontekście rozwoju 

przedsiębiorstwa rodzinnego przez internacjonalizację, obok hipotezy głównej 

skonstruowano następujące hipotezy pomocnicze: 

 H1a:  Istnieje zależność pomiędzy proaktywnością sukcesora a internacjonalizacją 

przedsiębiorstwa rodzinnego. 

H1b:  Istnieje zależność pomiędzy innowacyjnością sukcesora a internacjonalizacją 

przedsiębiorstwa rodzinnego. 

H1c: Istnieje zależność pomiędzy skłonnością do ryzyka sukcesora a internacjonalizacją 

przedsiębiorstwa rodzinnego.  

H1d: Istnieje zależność pomiędzy agresją konkurencyjną sukcesora a internacjonalizacją 

przedsiębiorstwa rodzinnego. 
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H1e: Istnieje zależność pomiędzy autonomią sukcesora a internacjonalizacją 

przedsiębiorstwa rodzinnego. 

Czynniki wpływające na zależność pomiędzy orientacją przedsiębiorczą sukcesora 

pochodzącego z rodziny a internacjonalizacją przedsiębiorstwa rodzinnego 

Rodzinna tradycja i jakość relacji między członkami rodziny odgrywają bardzo ważną 

rolę w rodzinnym biznesie oraz wpływają, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio na sukces 

przedsiębiorstwa rodzinnego ( por. np. Kepner, 1983; Lansberg, 1983). W rozdziale drugim z 

kolei wskazano, że skuteczny proces sukcesji będzie mógł mieć miejsce, obok innych 

warunków, jeśli następca uzna, że kontynuowanie rodzinnego przedsiębiorstwa leży w 

tradycji rodzinnej (Morris, 1996; Malinen, 2001; Lee, 2003). Aby potencjalny następca, 

sukcesor, czuł się mile widziany, a co za tym idzie, skłonny do kontynuowania rodzinnego 

biznesu, jakość relacji między potencjalnymi następcami, nestorem oraz obecnymi i innymi 

członkami rodziny musi być pozytywna. 

Jeśli zarówno nestor, jak i sukcesor mają wzajemne zrozumienie co do przyszłości 

swojego przedsiębiorstwa rodzinnego, to między nimi będzie zdecydowanie mniej konfliktów 

i stąd większa szansa na skuteczną sukcesję (Malinen, 2001; Miller i in., 2003; Venter, 

Bosholl i Maas, 2005). Jakość relacji między następcą a pozostałymi członkami rodziny, np. 

rodzeństwem, jest również uważana za ważną w procesie sukcesji (Brockhaus, 2004). 

Wysoki poziom rywalizacji np. pomiędzy rodzeństwem oraz konflikty, zwykle zniechęcają 

potencjalnego sukcesora, utrudniając tym samym proces sukcesji (Cespedes, Galford, 2004; 

Bruce, Picard, 2006).  

Na podstawie powyższych rozważań związanych zarówno z rodziną, jak i rolą rodziny 

w przedsiębiorstwie rodzinnym, można przyjąć założenie, że orientacja przedsiębiorcza 

sukcesora oraz jej wymiary w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego 

będzie moderowana właśnie przez relacje wewnątrzrodzinne.  

Profesjonalizacja zarządzania przedsiębiorstwami rodzinnymi to obok procesu 

sukcesji, jedno z największych wyzwań. Profesjonalizacja oznacza otwarcie zespołu 

zarządzającego przedsiębiorstwem rodzinnym, a także często struktur właścicielskich, na 

menedżerów spoza rodzinnego kręgu. W wielu przypadkach jest to konieczność wynikająca 

z ograniczonych zasobów rodziny. Jeżeli założyciele przedsiębiorstwa oraz sukcesorzy chcą, 

aby ich przedsiębiorstwo się rozwijało, wtedy prędzej czy później będą musieli zacząć 

współpracować ze specjalistami spoza rodziny. Wielu badaczy zauważa jednak, że 

przedsiębiorcy rodzinni mają skłonność do zatrudniania członków rodziny często bez 

względu na ich kompetencje, bez potrzebnego doświadczenia czy chęci rozwoju 

(Wąsowska, 2017; Gallo, Pont, 1996). W kontekście internacjonalizacji Okoroafo (1999) jako 
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jeden z pierwszych zauważył, że niższy stopień umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 

rodzinnych w porównaniu do ich nierodzinnych odpowiedników, wynika z niższych 

kompetencji menedżerskich zarządzających, właścicieli czy sukcesorów. W literaturze 

związanej z przedsiębiorstwami rodzinnymi wprowadzenie do zespołu zarządzającego 

menedżerów spoza rodziny przedstawiane jest jako szansa na wniesienie do 

przedsiębiorstwa rodzinnego nowej i unikalnej wiedzy (Vanderkhof, 2015). Naldi  oraz 

Nordkvist (2008) zaobserwowali, że wzrost obecności menedżerów zewnętrznych czyli tych 

spoza rodziny, wpływa na zwiększenie procesów internacjonalizacyjnych w przedsiębiorstwie 

rodzinnym. Wyniki te potwierdziły również badania Arregle’a, Naldi‘ego, Nordqvist‘a oraz 

Hitt’a (2012).  

Menedżerowie spoza rodziny mogą wnieść do przedsiębiorstwa rodzinnego 

brakujące zasoby, umiejętności, kwalifikacje oraz kompetencje (Hillman, Canella i Paetzold, 

2000). W przypadku ekspansji zagranicznej, gdy poziom niepewności związany z nowymi 

rynkami, nowymi odbiorcami czy warunkami współpracy jest zdecydowanie większy niż w 

przypadku ekspansji na rynku krajowym, pozyskanie wiedzy ograniczającej ten stopień 

niepewności staje się niezwykle istotne. Obok wiedzy menedżerowie spoza rodziny wnoszą 

do przedsiębiorstwa rodzinnego tzw. profesjonalną reputację oraz wcześniej zdobyte 

kontakty np. z zewnętrznymi organizacjami otoczenia biznesu (Pfeffer, Salancik, 2003). Sieci 

menedżerów zewnętrznych mogą zapewnić przedsiębiorstwu rodzinnemu ważne powiązania 

zmieniając w ten sposób współzależności ze środowiskiem zewnętrznym (Calabro i in., 

2009). Naldi, Nordqvist, Sjoberg i Wiklund (2007) zauważyli również, że  zasoby i wiedza 

wniesione przez menedżerów zewnętrznych może pozytywnie wpłynąć na poziom 

innowacyjności, proaktywności i agresywności konkurencyjnej przedsiębiorstwa rodzinnego. 

Z powyższych rozważań wynika, że obecność menedżerów zewnętrznych w 

przedsiębiorstwie rodzinnym może również wpływać na orientację przedsiębiorczą 

sukcesora w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego. 

Czynnik kontekstu biznesowego jest czynnikiem związanym ze zmianami w otoczeniu 

gospodarczym, które mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa rodzinnego. 

Środowisko gospodarcze i wiedza o nim wpływa również na zachowania właścicieli oraz 

zarządzających przedsiębiorstwami. Zmiany w otoczeniu biznesowym a także w warunkach 

rynkowych mogą wpływać i zmieniać perspektywy przedsiębiorstwa rodzinnego. W sytuacji 

zmiany pokoleniowej, kontekst biznesowy, w którym funkcjonuje sukcesor, nabiera 

szczególnego znaczenia. Wszechstronne rozumienie mechanizmów rynkowych  oraz wiedza 

o konkurentach daje poczucie „rozeznania” w sytuacji rynkowej i tym samym wpływa na 

decyzje podejmowane przez sukcesora. Istotna jest również znajomość technologii 

związanej z charakterem przedsiębiorstwa rodzinnego oraz śledzenie rozwoju 
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technologicznego. Nie bez znaczenia dla podejmowania działań gospodarczych jest również 

zrozumienie obowiązującego prawa a także przepisów czy panujących zasad. Z 

marketingowego punktu widzenia dążenie do poznania i zrozumienia rynku docelowego, 

czyli segmentu klientów, który obsługuje przedsiębiorstwo rodzinne, jest sensem 

funkcjonowania każdego biznesu. Nie bez znaczenia jest również poznanie mechanizmów 

funkcjonowania różnego rodzaju organizacji biznesowych, których zadaniem jest szeroko 

rozumiane wsparcie przedsiębiorstw. Wiedza o tym, do których organizacji, np. czy 

krajowych czy zagranicznych, warto się przyłączyć aby jak najwięcej skorzystać, również 

determinuje i wpływa na zachowania zarządzających i oczywiście sukcesorów. Ponadto, 

wiele wyników badań nad wpływem różnych czynników na rozwój przedsiębiorstwa, w tym 

na rozwój przez internacjonalizację  sugeruje, że poziom wykształcenia a także wiedzy o 

rynku, czyli poznanie tak zwanego kontekstu biznesowego przez zarządzającego 

przedsiębiorstwem ma wpływ na podejmowane decyzje i działania. Powyższe rozważania 

pozwalają zatem na przyjęcie założenia, że kontekst biznesowy będzie miał wpływ na 

orientację przedsiębiorczą sukcesora. 

Na podstawie badań prowadzonych przez Coviello i Munro (1997), a także Coviello 

(2006), Johanson oraz Vahlne (2009), badacze wyciągnęli wniosek, że przynależność do 

sieci, zarówno społecznych jak i biznesowych, oraz tym samym korzystanie z wewnętrznego 

doświadczenia w sieci (insidership), ma kluczowe znaczenie dla procesu internacjonalizacji. 

Jak zauważono w części teoretycznej dysertacji, zamiary przedsiębiorstwa do podejmowania 

różnego rodzaju działalności, mogą zostać uruchomione i ułatwione przez kontakty w 

istniejących sieciach powiązań. Znaczenie ma tutaj zarówno struktura sieci np. jej rozmiar 

czy zasięg, jak również poziom interakcji pomiędzy uczestnikami sieci (Burt, 1992; Coleman, 

1988; Granovetter, 1985). Przyjmuje się, że efektywność wykorzystania istniejących w sieci 

kontaktów jest tym lepsza im większa i bardziej różnorodna jest stworzona sieć powiązań 

(Nahapiet, Ghoshal, 1998; Shane, Stuart, 2002). Uważa się, że nie ma znaczenia czy sieć 

powiązań i związane z nią kontakty są częścią interakcji związanej z życiem zawodowym czy 

również z życiem prywatnym. Jeżeli miałyby one przynieść jakieś korzyści przedsiębiorstwu 

to należy z nich skorzystać. Poza budowaniem szerokiej sieci powiązań biznesowych, 

menedżerowie przedsiębiorstw powinni ciągle dążyć do tworzenia strumieni interaktywnych i 

proaktywnych sieci społecznych, po to aby w pełni wykorzystać dostępne zasoby sieciowe 

(Swan, Newell, Scarbrough i Hislop, 1999; Oliver, Liebeskind, 1997). Żaden człowiek ani 

żadna organizacja, nie są pojedynczymi podmiotami, ale członkami sieci powiązanej 

społeczności (np. Jenssen, Greve, 2002;  Rutten i Boekema, 2007 r., Wright i in., 1998). 

Sieci powiązań oraz wynikające z nich kontakty działają jak dodatkowe zasoby oraz 

kompetencje (Davis, 1969; Hautamaki, 2003; McAdam , McClelland; 2002, Myint, 
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Vyakarnam i New, 2005; Shane, Stuart, 2002), co w konsekwencji może prowadzić do 

rozwoju w przypadku ludzi oraz wzrostu konkurencyjności w przypadku przedsiębiorstw 

(Gertler,Wolfe, 2002; Slotte-Kock, Coviello, 2010; Taatila, 2008a, 2009; Wright, Westhead i 

Sohl, 1998). Jak zauważono w części teoretycznej pracy oraz uwypuklono w powyższych 

rozważaniach, przynależność do sieci, zarówno zawodowych jak i społecznych, oraz 

wynikające z nich kontakty, wpływają na zachowania organizacyjne menedżerów. Ze 

względu na obszar objęty badaniem można przyjąć założenie, że przynależność sukcesora 

do sieci będzie miała wpływ na podejmowane działania i decyzje. Jak zauważają Johanson 

oraz Vahlne (2009) korzystanie z doświadczenia i wiedzy zgromadzonej w sieci ma istotne 

znaczenie dla procesu internacjonalizacji. Dlatego też możliwe jest przyjęcie założenia, że 

przynależność do sieci (w skrócie: kontakty) mają wpływ na orientację przedsiębiorczą 

sukcesora w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego. 

 Zważywszy na fakt, iż celem pracy jest również określenie siły wpływu 

poszczególnych wymiarów orientacji przedsiębiorczej sukcesora na internacjonalizację 

przedsiębiorstwa rodzinnego, a także identyfikacja moderatorów mogących wpływać na 

zależność pomiędzy wymiarami orientacji przedsiębiorczej sukcesora a internacjonalizacją, 

sformułowano dodatkowe hipotezy badawcze2: 

																																																													
2 Ze względu na złożoność problemu badawczego w badaniu wykorzystano metodę 
modelowania strukturalnego SEM-PLS. Zgodnie z tą metodą, która bada wiele zależności, 
należy rozpisać dokładnie ścieżkę, zgodnie z którą prowadzimy rozważania. Tym samym, 
dla celów analizy, formułuje się wiele hipotez badawczych. Dlatego też w rozdziale V i VI 
przedstawione we wstępie hipotezy zostaną rozszerzone o hipotezy cząstkowe. W części 
drugiej badania, w której wykorzystano SEM-PLS internacjonalizacja jest rozumiana jako 
szybkość/tempo internacjonalizacji oraz międzynarodowe osiągnięcia przedsiębiorstw 
rodzinnych. Dla przykładu, dla hipotezy H2: Relacje wewnątrzrodzinne wpływają na relację 
pomiędzy wymiarami orientacji przedsiębiorczej sukcesora a internacjonalizacją 
przedsiębiorstwa rodzinnego, zgodnie z metodą SEM-PLS zostaną sformułowane 
następujące hipotezy cząstkowe: 

Dla szybkości/tempa internacjonalizacji przedsiębiorstw rodzinnych: 

H1-1: Relacje wewnątrzrodzinne moderują relację pomiędzy proaktywnością sukcesora a   
szybkością/tempem internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego. 

H1-2: Relacje wewnątrzrodzinne moderują relację pomiędzy innowacyjnością sukcesora a 
szybkością/tempem internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego. 

H1-3: Relacje wewnątrzrodzinne moderują relację pomiędzy skłonnością do ryzyka 
sukcesora a szybkością/tempem internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego. 

H1-4: Relacje wewnątrzrodzinne moderują relację pomiędzy agresją konkurencyjną 
sukcesora a szybkością/tempem internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego. 

H1-5: Relacje wewnątrzrodzinne moderują relację pomiędzy autonomią sukcesora a 
szybkością/tempem internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego 
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H2: Relacje wewnątrzrodzinne wpływają na relację pomiędzy wymiarami orientacji 

przedsiębiorczej sukcesora a internacjonalizacją przedsiębiorstwa rodzinnego.  

H3: Obecni w przedsiębiorstwie rodzinnym zewnętrzni menedżerowie wpływają na relację 

pomiędzy wymiarami orientacji przedsiębiorczej sukcesora a internacjonalizacją 

przedsiębiorstwa rodzinnego. 

H4: Znajomość kontekstu biznesowego wpływa na relację pomiędzy wymiarami orientacji 

przedsiębiorczej sukcesora a internacjonalizacją przedsiębiorstwa rodzinnego. 

H5: Posiadana sieć kontaktów wpływa na relację pomiędzy wymiarami orientacji 

przedsiębiorczej sukcesora a internacjonalizacją przedsiębiorstwa rodzinnego. 

Metodyka badania 

 Przy wyborze metod, technik i narzędzi badawczych uwzględniono procedury 

dotychczas stosowane w podobnych badaniach. Nową metodą na gruncie badań polskich 

przedsiębiorstw rodzinnych jest zastosowanie metody modelowania strukturalnego SEM-

PLS, której dobór wynikał ze złożoności problemu badawczego. Do osiągnięcia przyjętych 

celów wykorzystano dorobek literatury przedmiotu, zarówno polskiej jak i zagranicznej, z 

zakresu ekonomii oraz nauk o zarządzaniu, w tym dorobek literatury dotyczący 

przedsiębiorstw rodzinnych, przedsiębiorczości oraz internacjonalizacji.  

																																																																																																																																																																																														
Dla międzynarodowych osiągnięć: 
H1-1a: Relacje wewnątrzrodzinne moderują relację pomiędzy proaktywnością sukcesora a  
międzynarodowymi osiągnięciami przedsiębiorstwa rodzinnego. 

H1-2a: Relacje wewnątrzrodzinne moderują relację pomiędzy innowacyjnością sukcesora 
międzynarodowymi osiągnięciami przedsiębiorstwa rodzinnego. 

H1-3a: Relacje wewnątrzrodzinne moderują relację pomiędzy skłonnością do ryzyka 
sukcesora a międzynarodowymi osiągnięciami przedsiębiorstwa rodzinnego. 

H1-4a: Relacje wewnątrzrodzinne moderują relację pomiędzy agresją konkurencyjną 
sukcesora a międzynarodowymi osiągnięciami przedsiębiorstwa rodzinnego. 

H1-5a: Relacje wewnątrzrodzinne moderują relację pomiędzy autonomią sukcesora a 
międzynarodowymi osiągnięciami przedsiębiorstwa rodzinnego. 

Konieczność szczegółowego przedstawienia hipotez badawczych wynika z procedury 
badawczej SEM-PLS. 
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Na potrzeby badań empirycznych przeprowadzono badanie ankietowe z 

wykorzystaniem narzędzia, jakim jest kwestionariusz ankiety, który zamieszczono na 

platformie internetowej. Dane zbierano od października 2018 roku do końca grudnia 2018. 

Ankietyzacja obejmowała 107 sukcesorów z polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Badanie 

pt.”NextGeneration Perspective”, rozpoczęło się podczas III Ogólnopolskiego Kongresu 

NextGeneration w Poznaniu, który odbywał się w dniach 18 i 19 października 2018 roku. 

Kongres jest organizowany przez Instytut Biznesu Rodzinnego i dostępny jest tylko dla 

sukcesorów w przedsiębiorstw rodzinnych. Zaproszenie do badania oraz informacja o nim, 

zostały również udostępnione w zamkniętej grupie Klubu Sukcesora, działającego przy firmie 

doradczej  Price Waterhouse Coopers (PWC)3. Zebrany materiał miał charakter ilościowy.  

Analizę badania empirycznego podzielono na dwie części. W pierwszej części 

dokonano analizy zależności liniowych z wykorzystaniem korelacji Pearsona oraz analizy 

wariancji ANOVA. Uzyskane wyniki potwierdziły zasadność dalszej analizy z wykorzystaniem 

metody SEM-PLS czyli metody najmniejszych cząstkowych kwadratów. 

Do celów badania oznaczono zmienne zależne, zmienne niezależne.  Rysunek nr 3 

prezentuje schemat analityczny dla badania, na którym przedstawiono przyjęte zmienne 

niezależne oraz zmienne zależne. 

 

 

																																																													
3	 PwC to globalna sieć przedsiębiorstw świadczących usługi księgowe, audytorskie i 
doradcze, utworzona w 1998 w wyniku połączenia Price Waterhouse oraz 
Coopers&Lybrand. 
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Rysunek  3. Schemat analityczny dla badania 

Źródło: Opracowanie własne. 

Struktura książki 

Przyjętym celom badawczym oraz sformułowanym hipotezom podporządkowano 

strukturę pracy, która składa się z sześciu rozdziałów, ujętych w dwóch częściach – 

teoretycznej (rozdziały I-IV) oraz empiryczno-analitycznej (rozdziały V-VI). 

W rozdziale pierwszym przedstawiono ramy teoretyczne dla rozważań nad 

przedsiębiorstwami rodzinnymi. Szczególną uwagę zwrócono na takie teorie jak: teoria 

agencji, teoria stewardship, teoria społeczno-emocjonalnego bogactwa, teoria zasobowa 

oraz teoria przedsiębiorczości. Teorie te są to najczęściej wykorzystywane do analizy zjawisk 

zachodzących w przedsiębiorstwach rodzinnych. 

W rozdziale drugim podjęto rozważania na temat specyfiki funkcjonowania 

przedsiębiorstw rodzinnych oraz ich cech szczególnych wynikających z zaangażowania 

rodziny oraz rodzinnej struktury właścicielskiej. Rozdział ten usiłuje rozwiązać kwestię 

definicyjną. Autorka uznała, że przedstawienie unikatowych cech przedsiębiorstw rodzinnych 



25	
	

jest kluczowe dla dalszych rozważań prowadzonych w ramach niniejszej monografii. W 

rozdziale tym przedstawiono również sytuację oraz rolę przedsiębiorstw rodzinnych na 

świecie i w Polsce. 

Rozdział trzeci poświęcony został zagadnieniu sukcesji w przedsiębiorstwach 

rodzinnych. Omówiono istotę sukcesji, jej fazy a także wpływ sukcesji na sytuację finansową 

przedsiębiorstwa rodzinnego. Przedstawiono czynniki warunkujące powodzenie sukcesji  

oraz bariery i wyzwania mogące się pojawić podczas sukcesji. Znaczącą część tego 

rozdziału poświęcono osobie sukcesora. Jego roli w sukcesji a także czynnikach związanych  

z sukcesorem, które badacze uważają za istotne. Obok motywacji sukcesora omówiono takie 

zagadnienia jak jego zaangażowanie, wykształcenie, kompetencje oraz przedstawiono 

sylwetkę polskiego sukcesora jaka rysuje się na podstawie badań przedsiębiorstw 

konsultingowych. Rozdział zamykają rozważania na temat specyfiki badań na temat sukcesji 

w Polsce i na świecie na podstawie międzynarodowego projektu STEP4. 

Rozdział czwarty porusza problematykę internacjonalizacji przedsiębiorstw. Po 

omówieniu istoty internacjonalizacji, autorka skupiła się przede wszystkim na przedstawieniu 

specyfiki umiędzynarodowienia przedsiębiorstw rodzinnych, co wynika z charakteru pracy. 

Dokonano przeglądu teorii internacjonalizacji przedsiębiorstw wykorzystywanych w 

badaniach dotyczących ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw rodzinnych. Następnie 

przedstawiono wyniki wybranych badań nad internacjonalizacją przedsiębiorstw rodzinnych 

po to aby uwypuklić luki badawcze w tym obszarze. Systematyzacji poddano również cechy 

charakterystyczne przedsiębiorstw rodzinnych oraz ich wpływ na ekspansję zagraniczną. 

Rozważania w tej części zamyka przedstawienie cech związanych z sukcesorem i ich 

wpływie na internacjonalizację przedsiębiorstwa rodzinnego. 

W rozdziale piątym, przedstawiono podstawy empirycznej analizy wpływu orientacji 

przedsiębiorczej sukcesora na internacjonalizację przedsiębiorstwa rodzinnego. Wskazano 

założenia teoretyczne oraz metodyczne dla przeprowadzonego badania. Wyjaśniono 

sposoby pomiaru internacjonalizacji wykorzystane w badaniu. W rozdziale tym 

przedstawiono zaadaptowaną koncepcję wymiarów orientacji przedsiębiorczej dla sukcesora 

oraz przedstawiono autorska koncepcję czynników wpływających na zależność pomiędzy 

wymiarami orientacji przedsiębiorczej sukcesora a internacjonalizacją przedsiębiorstwa 

rodzinnego. W tej części omówiono również stworzony model badawczy oraz wykorzystaną 

procedurę badawczą. 

																																																													
4 STEP (Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices), to międzynarodowy 
projekt badawczy,  w ramach którego badane są procesy międzypokoleniowej 
przedsiębiorczości w rodzinach biznesowych. 
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W rozdziale szóstym zaprezentowano wyniki badań empirycznych. Na podstawie 

zebranego materiału przeprowadzono analizę statystyczną, która pozwoliła na udzielenie 

odpowiedzi na postawione pytania badawcze oraz weryfikację hipotez. W części 

podsumowującej zaprezentowano model wpływu orientacji przedsiębiorczej sukcesora na 

internacjonalizację przedsiębiorstwa rodzinnego.  

Zakończenie zawiera ogólne podsumowanie zaprezentowanej w pracy problematyki 

a także zestawienie wyników badań. Na ich podstawie przestawiono rekomendacje i 

implikacje dla przedsiębiorstw rodzinnych internacjonalizujących swoją działalność, w 

zakresie przygotowania i wyboru sukcesorów. W zakończeniu przedstawiono również 

ograniczenia przeprowadzonego badania a także nakreślono możliwe przyszłe kierunki 

badań.  

Wyniki badań 

Badanie przeprowadzono wśród 1075 sukcesorów z polskich przedsiębiorstw 

rodzinnych. Na ich podstawie można podjąć próbę dokonania ustaleń oraz wyciągnięcia 

wniosków, które mogą przyczynić się do przygotowania rekomendacji dla właścicieli 

przedsiębiorstw rodzinnych jak również dla dyrektorów zarządzających przedsiębiorstwami, 

którzy stają przed wyzwaniem zarówno rozwoju przedsiębiorstwa, formułowania zespołów 

zarządzających jak również wyzwaniem sukcesji stanowisk kierowniczych. 

Przeprowadzone badania pozwalają na przedstawienie profilu sukcesora, który rysuje 

się w następujący sposób. 

Sukcesorzy, którzy wzięli udział w badaniu to osoby młode (do 25 lat), na 

początkowych etapach kariery zawodowej, posiadający dobre wykształcenie (wykształcenie 

wyższe) oraz znajomość co najmniej jednego języka obcego. Poza wykształceniem 

uczelnianym, sukcesorzy biorą udział w różnego rodzaju kursach oraz szkoleniach 

zawodowych. Są to osoby, które  poza pracą posiadają dodatkowe zainteresowania, hobby 

czy pasje. Sukcesorzy objęci badaniem pracują już w przedsiębiorstwach rodzinnych 

jednakże posiadają również pewne doświadczenia zawodowe poza nim. Ponad połowa 

badanych sukcesorów to kobiety i równocześnie dzieci pierworodne posiadające co najmniej 

jedną siostrę lub jednego brata. Dominująca formą prawną działalności przedsiębiorstw 
																																																													
5 Biorąc pod uwagę wykorzystane modelowanie strukturalne (SEM-PLS), próba 107 osób 
jest wielkością wystarczającą do przeprowadzenia analizy oraz wnioskowania z badania. 
Literatura podaje, że minimalna wielkość próby badawczej dla analizy danych metodą SEM-
PLS powinna wynosić dziesięciokrotność największej liczby ścieżek strukturalnych 
biegnących do danego konstruktu letentnego (Hair, Ringle i Sarstedt, 2011). Największa 
liczba ścieżek biegnących do konstruktu latentnego w tym modelu wynosi 10, dlatego 
minimalna wielkość próby badawczej to 100. 
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rodzinnych, z których pochodzą sukcesorzy to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z 

sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Główne branże ich działalności to handel hurtowy 

i detaliczny, usługi oraz przetwórstwo przemysłowe. 

Należy również zauważyć, że sukcesorzy, którzy wzięli udział w badaniu 

charakteryzują się wyższym niż przeciętnie poziomem zagregowanej orientacji 

przedsiębiorczej. Są oni również niezależni, innowacyjni i proaktywni ale unikają 

podejmowania nadmiernego ryzyka. Wyniki te warto porównać z wynikami badania STEP. 

Wyniki projektu STEP pokazują, że długowieczne przedsiębiorstwa rodzinne charakteryzują 

się średnią wartością zorientowania na przedsiębiorczość, są to firmy innowacyjne i 

proaktywne ale unikają podejmowania nadmiernego ryzyka. Na tym tle można zatem 

przyjąć, że wymiary orientacji  przedsiębiorczej sukcesorów, którzy wzięli udział w badaniu, 

mają zbliżony profil do osób z badania STEP. Co można przyjąć za dobry punkt wyjścia w 

procesie sukcesji. 

 W tabeli numer 1 przedstawiono porównanie natężenia wymiarów orientacji 

przedsiębiorczej polskich sukcesorów oraz osób, które wzięły udział w badaniu STEP. 

Tabela nr  1. Porównanie średnich natężeń wymiarów orientacji przedsiębiorczej 

 Średnie wartości 

dla sukcesorów z 

badania 

Średnie wartości 

dla osób z 

przedsiębiorstw 

rodzinnych z badania 

STEP6 

Zagregowana orientacja 

przedsiębiorcza 

4,48 3,27 

Innowacyjność 4,48 3,69 

Proaktywność 3,99 3,68 

Skłonność do ryzyka 3,63 2,72 

Agresja konkurencyjna 4,74 3,22 

																																																													
6	Badanie STEP zostało opisane w rozdziale III związanym z sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych. W 
badaniu przyjęto 5-stpniową skalę Likert’a. Zatem wyniki powyżej 3 świadczą o wyższym niż przeciętnie 
natężeniu wymiarów. Oczywiście autorka zdaje sobie sprawę, że nie można wyników obu badań wprost 
porównać. Jednakże celem jest pokazanie pewnych tendencji  i podobieństw. 



28	
	

Autonomia 5,36 3,03 

Źródło: opracowanie własne. 

Taki obraz sukcesora polskich przedsiębiorstw rodzinnych może napawać 

optymizmem. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że młodzi i wykształceni następcy, 

którzy stawiają na rozwój oraz realizują się nie tylko zawodowo, są doskonałym 

przyczynkiem dla rozwoju organizacji (por. Barach, Ganitsky, 1995; Sharma, Chrisman, 

Chua, 2003 Safin i in., 2014). Warto również zwrócić uwagę na liczną obecność kobiet 

sukcesorów. Biorąc pod uwagę korzyści płynące z zaangażowania kobiet w biznes, taki 

obraz polskich przedsiębiorstw rodzinnych można ocenić pozytywnie.  

W toku prowadzonych analiz sprawdzono również, jakie cechy związane z 

sukcesorem wpływają na jego orientację przedsiębiorczą. Okazało się, że jedynie 

doświadczenie zdobyte poza przedsiębiorstwem rodzinnym ma istotne znaczenie dla 

orientacji przedsiębiorczej sukcesora. Wiek, płeć oraz wykształcenie nie wpływały istotnie na 

poziom orientacji przedsiębiorczej.  

Przeprowadzona analiza badania ankietowego oraz uzyskane wyniki pozwoliły na 

udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie główne oraz pytania szczegółowe. W toku 

analizy wyników okazało się, nie ma różnicy pomiędzy poziomem orientacji przedsiębiorczej 

sukcesora w przedsiębiorstwach rodzinnych, które prowadzą internacjonalizację a tymi, w 

których nie ma internacjonalizacji. Natomiast istotnie wyższy poziom orientacji 

przedsiębiorczej sukcesorów zaobserwowano w tych przedsiębiorstwach rodzinnych, które w 

ostatnich paru latach dokonały intensyfikacji w obszarze międzynarodowej działalności. W 

badaniu ten obszar został zmierzony za pomocą międzynarodowych osiągnięć 

przedsiębiorstwa. W toku analiz okazało się również, że dla międzynarodowych osiągnięć 

przedsiębiorstwa rodzinnego istotne znaczenie mają takie wymiary orientacji 

przedsiębiorczej jak: innowacyjność, proaktywność oraz skłonność do ryzyka. Pomimo, iż nie 

istnieje zależność pomiędzy orientacją przedsiębiorczą sukcesora a internacjonalizacją 

wyrażoną za pomocą liczby rynków, na których prowadzona jest sprzedaż/zakupy 

zagraniczne, liczby lat prowadzenia działalności za granicą, procentowym udziałem 

sprzedaży zagranicznej do całkowitej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz szybkością/tempem 

internacjonalizacji, to zauważono, że proaktywność sukcesora ma istotne znaczenie dla 

szybkości/tempa internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego. Na podstawie powyższych 

obserwacji przeprowadzono kolejne analizy, które miały na celu odpowiedź na pytanie o sile 

wpływu poszczególnych wymiarów orientacji przedsiębiorczej na międzynarodowe 

osiągnięcia oraz na szybkość/tempo internacjonalizacji przedsiębiorstw rodzinnych. Aby 

zrealizować ten cel posłużono się metodą SEM-PLS, czyli modelowania równań 
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strukturalnych metodą najmniejszych cząstkowych kwadratów. Do modelu wprowadzono 

również moderatory, które wynikają z badań literaturowych oraz obserwacji przedsiębiorstw 

rodzinnych. Były to: relacje wewnątrzrodzinne, obecność menedżerów zewnętrznych w 

przedsiębiorstwie rodzinnym, znajomość kontekstu biznesowego przez sukcesora oraz 

uczestnictwo sukcesora w sieci, zarówno społecznej jak i profesjonalnej a także posiadane 

kontakty. Przeprowadzona analiza wykazała, że na szybkość/tempo internacjonalizacji w 

prawie 20% (18%) wpływa proaktywość sukcesora, którą wzmacnia obecność menedżerów 

zewnętrznych. Z kolei skłonność sukcesora do ryzyka oraz jego agresja konkurencyjna 

wpływają na   międzynarodowe osiągnięcia przedsiębiorstwa rodzinnego w prawie 20%, 

każdy z wymiarów w 18%. W tabeli 2 przedstawiono odpowiedzi na pytania badawcze 

postawione w badaniu. 

Tabela   2. Zestawienie odpowiedzi na pytania badawcze postawione w badaniu 

 Pytanie badawcze Odpowiedź 

1. Czy orientacja przedsiębiorcza sukcesora 

pochodzącego z rodziny wpływa na 

internacjonalizację przedsiębiorstwa rodzinnego? 

Tak, gdy internacjonalizacja 

rozumiana jest nie jako podjęcie 

ekspansji zagranicznej, ale gdy 

przedsiębiorstwo prowadzi już 

działania za granicą. Wtedy 

zagregowana orientacja 

przedsiębiorcza sukcesora ma 

znaczenia dla międzynarodowych 

osiągnięć przedsiębiorstwa 

rodzinnego.  

2.  Które wymiary orientacji przedsiębiorczej 

sukcesora pochodzącego z rodziny wpływają na 

internacjonalizację przedsiębiorstwa rodzinnego? 

1.Proaktywość sukcesora wpływa 

na szybkość/tempo 

internacjonalizacji przedsiębiorstwa 

rodzinnego. 

2. Proaktywność sukcesora wpływa 

międzynarodowe osiągnięcia 

przedsiębiorstwa rodzinnego. 

3. Skłonność sukcesora do ryzyka 

wpływa na międzynarodowe 

osiągnięcia przedsiębiorstwa 
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rodzinnego. 

4.Innowacyjność sukcesora wpływa 

na międzynarodowe osiągnięcia 

przedsiębiorstwa rodzinnego. 

5.Agresja konkurencyjna sukcesora 

wpływa na międzynarodowe 

osiągnięcia przedsiębiorstwa 

rodzinnego. 

3. Z jaką siłą wymiary orientacji przedsiębiorczej 

sukcesora pochodzącego z rodziny wpływają na 

internacjonalizację przedsiębiorstwa rodzinnego? 

Analiza metodą modelowania 

strukturalnego SEM-PLS wykazała, 

że: 

1.Proaktywność sukcesora w 18% 

wpływa na szybkość/tempo 

internacjonalizacji przedsiębiorstwa 

rodzinnego. 

2. Skłonność sukcesora do ryzyka 

w 18% wpływa na międzynarodowe 

osiągnięcia przedsiębiorstwa 

rodzinnego. 

3. Agresja konkurencyjna 

sukcesora w 18% wpływa na 

międzynarodowe osiągnięcia 

przedsiębiorstwa rodzinnego. 

4. Czy orientacja przedsiębiorcza sukcesora 

pochodzącego z rodziny ma inną siłę niż w 

przedsiębiorstwach  niedokonujących 

internacjonalizacji? 

Nie ma istotnej różnicy między 

orientacją przedsiębiorczą 

sukcesora w przedsiębiorstwach  

prowadzących internacjonalizację i 

nie prowadzących ekspansji 

zagranicznej. 

Istotna różnica pojawia się 

pomiędzy wymiarami orientacji 

przedsiębiorczej sukcesora w 
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przypadku szybkości/tempa 

internacjonalizacji oraz przy 

międzynarodowych osiągnięciach 

przedsiębiorstwa rodzinnego. 

5. Jakie moderatory wpływają na zależność 

pomiędzy orientacją przedsiębiorczą sukcesora 

pochodzącego z rodziny a internacjonalizacją 

przedsiębiorstwa rodzinnego? 

Na podstawie badań literaturowych 

oraz obserwacji autorki 

zidentyfikowano następujące 

moderatory, które mogą wpływać 

na zależność pomiędzy orientacja 

przedsiębiorczą sukcesora a   

internacjonalizacją 

przedsiębiorstwa rodzinnego 

rozumianego jako szybkość/tempo 

internacjonalizacji oraz jako 

międzynarodowe osiągnięcia: 

- Relacje wewnątrzrodzinne. 

- Obecność menedżerów 

zewnętrznych, spoza 

rodziny. 

- Znajomość kontekstu 

biznesowego przez 

sukcesora. 

- Uczestnictwo sukcesora w 

sieci społecznej i 

profesjonalnej oraz 

posiadane kontakty. 

6. Które z moderatorów wpływających na zależność 

pomiędzy orientacją przedsiębiorczą sukcesora 

pochodzącego z rodziny a internacjonalizacją 

przedsiębiorstwa rodzinnego są istotne dla 

rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego przez 

internacjonalizację? 

Obecność menedżerów 

zewnętrznych moderuje zależność 

pomiędzy proaktywnością 

sukcesora a szybkością/tempem 

internacjonalizacji przedsiębiorstwa 

rodzinnego.  

Źródło: opracowanie własne. 
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Celem badania było zbudowanie i empiryczna weryfikacja modelu wpływu orientacji 

przedsiębiorczej sukcesora pochodzącego z rodziny na internacjonalizację przedsiębiorstwa 

rodzinnego. Na rysunku nr 4 przedstawiono model wpływu orientacji przedsiębiorczej 

sukcesora na internacjonalizację przedsiębiorstwa rodzinnego rozumianej jako 

szybkość/tempo internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego oraz międzynarodowe 

osiągnięcia przedsiębiorstwa rodzinnego. 
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Rysunek 4. Model siły wpływu wymiarów orientacji przedsiębiorczej sukcesora na 

szybkość/tempo internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego oraz międzynarodowe 

osiągnięcia przedsiębiorstwa rodzinnego z uwzględnieniem czynników wpływających na 

wymiary oraz moderujących zależności 

Źródło: opracowanie własne. 

W toku prowadzony rozważań, z wykorzystaniem analizy korelacji Perasona, analizy 

wariancji ANOVA oraz modelowania strukturalnego metodą najmniejszych kwadratów, 

ustalono siłę wpływu wymiarów orientacji przedsiębiorczej, istotnych dla internacjonalizacji, 

rozumianej jako szybkość/tempo internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego oraz 
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międzynarodowe osiągnięcia przedsiębiorstwa rodzinnego, wymiarów orientacji 

przedsiębiorczej sukcesora. Wymiarami mającymi wpływ na internacjonalizację są 

proaktywność sukcesora, skłonność sukcesora do ryzyka oraz agresja konkurencyjna 

sukcesora. Proaktywność sukcesora w prawie 20% wpływa na szybkość/tempo 

internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego. Efekt ten jest wzmacniany przez obecność 

menedżerów zewnętrznych. Skłonność sukcesora do ryzyka oraz jego agresja 

konkurencyjna również w prawie 20% (każdy wymiar), wpływają na międzynarodowe 

osiągnięcia przedsiębiorstwa rodzinnego. Z kolei na proaktywność, skłonność do ryzyka oraz 

agresję konkurencyjną wpływa doświadczenie sukcesora, które zdobył poza 

przedsiębiorstwem rodzinnym. Model ten jest oczywiście uproszczonym obrazem 

rzeczywistości, jednakże zwraca uwagę na obszary związane z sukcesorem, a konkretnie na 

wymiary jego orientacji przedsiębiorczej, które mają znaczenie dla szybkości/tempa 

internacjonalizacji oraz dla międzynarodowych osiągnięć przedsiębiorstwa rodzinnego. 

Przeprowadzone analizy pozwoliły również na ustalenie czynników, które wpływają na 

orientację przedsiębiorczą sukcesora, wspomniane doświadczenie poza przedsiębiorstwem 

rodzinnym oraz moderatora, obecność menedżerów zewnętrznych w przedsiębiorstwie 

rodzinnym, który wpływa dodatnio na zależność pomiędzy wymiarami orientacji 

przedsiębiorczej sukcesora a internacjonalizacją przedsiębiorstwa rodzinnego.  

Badania, w ramach książki przedstawionej jako osiągnięcie naukowe, koncentrowały 

się na określeniu cech sukcesora pochodzącego z rodziny założycieli, które mogą mieć 

znaczenie dla procesu umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa rodzinnego. 

Jeżeli wziąć pod uwagę fakt, że większość przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce założonych 

w latach 90. jest w trakcie lub zbliża się do zmiany pokoleniowej, wtedy okaże się, że analiza 

cech sukcesora oraz określenie ich możliwego wpływu na rozwój przedsiębiorstwa 

rodzinnego mają duże znaczenie dla jego dalszego funkcjonowania. W tym sensie badanie 

może mieć również aplikacyjny charakter. Przedsiębiorczość jest właśnie jedną z tych cech, 

którą uważa się, że powinna charakteryzować sukcesora, aby mógł rozwijać 

przedsiębiorstwo rodzinne.  

Przedsiębiorstwo rodzinne, którego celem jest zbudowanie silnej i trwałej pozycji na 

rynku, powinno tworzyć swą przewagę konkurencyjną, przede wszystkim bazując na 

posiadanych zasobach i kompetencjach (zwłaszcza tych o znaczeniu strategicznym) oraz 

skutecznie wdrażanych strategiach konkurencji, w tym ekspansji na rynki zagraniczne. 

Każde przedsiębiorstwo rodzinne jest wyjątkowym organizmem, ukształtowanym przez zbiór 

osobowości, celów, relacji, indywidualnych cech, zarówno nestorów, sukcesorów czy innych 

członków rodziny a także czynników rynkowych. Przedsiębiorstwa rodzinne pod wieloma 

istotnymi względami różnią się od pozostałych przedsiębiorstw, a biznes prowadzony przez 
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rodzinę będzie funkcjonował w odmienny sposób.  

 Jednym z największych wyzwań dla funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych jest 

kwestia sukcesji czyli przekazanie wiedzy, władzy i własności następnemu pokoleniu. Proces 

sukcesji dotyczy zarówno nestora, sukcesora, innych członków rodziny oraz otoczenia. W 

rozdziale trzecim starano się przedstawić złożoność tego procesu. Uważa się, że kwestia 

wyboru i przygotowania sukcesora pochodzącego z rodziny jest jednym z największych 

wyzwań procesu sukcesji wewnątrzrodzinnej. Według Winnickiej-Popczyk „prawidłowe 

dobranie i właściwe przygotowanie sukcesorów jest gwarancją dalszej działalności (…)  

przedsiębiorstwa rodzinnego” (Winnicka-Popczyk, 2016).  

Jak wskazuje wielu autorów badań, sukcesor to osoba, która przejmuje prowadzenie 

przedsiębiorstwa rodzinnego, staje się jej nowym liderem, dlatego też odgrywa kluczową rolę 

w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości organizacji (Handler, 1990; Goldberg, 

1996; Venter, Boshoff i Mass, 2005). Z osobą sukcesora wiąże się wiele czynników, które 

wpływają na proces sukcesji. Wśród nich autorzy wskazują na: motywację, zaangażowanie, 

wykształcenie, doświadczenie poza przedsiębiorstwem rodzinnym, możliwe do uzyskania 

wynagrodzenie i możliwości, przygotowanie/szkolenie w ramach przedsiębiorstwa 

rodzinnego, kompetencje oraz umiejętności (Le Breton-Miller, Miller i  Sterier, 2005; Venter i 

in., 2005). 

Winnicka-Popczyk zauważa, że wśród licznych wyzwań związanych z 

funkcjonowaniem przedsiębiorstw rodzinnych w dzisiejszej globalnej gospodarce jest 

internacjonalizacja, „czyli budowanie kapitału ponadgranicznego i włączanie przedsiębiorstw 

w obieg międzynarodowy” (Winnicka-Popczyk, 2016). Zagadnieniu specyfiki 

internacjonalizacji przedsiębiorstw rodzinnych poświęcono rozdział czwarty. Jako, że kwestia 

sukcesji jest obszarem szczególnie ważnym w kontekście przedsiębiorstw rodzinnych, 

dlatego też badacze (por. Arregle, Naldi, Nordqvist i Hitt, 2012; Fernández, Nieto, 2006; 

Sciascia, Mazzola, Astrachan, Pieper, 2012; i in.) podjęli próbę analizy wpływu tego procesu 

na internacjonalizację przedsiębiorstwa rodzinnego, w tym oczywiście badania aspektów 

związanych z osobą sukcesora, jego cech oraz ich wpływie na rozwój przedsiębiorstwa 

rodzinnego poprzez ekspansję zagraniczną.  

 Zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw 

rodzinnych, jak dotąd nie podjęto badań związanych z orientacją przedsiębiorczą sukcesora i 

jej roli w ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa rodzinnego. Dlatego też przedstawione w 

monografii wyniki badania są próbą wypełnienia luki poznawczej w tym zakresie.  

Książka przedstawiona jako osiągnięcie naukowe ma charakter twórczej syntezy 
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dorobku związanego z przedsiębiorstwami rodzinnymi, w szczególności z zakresu 

internacjonalizacji tych podmiotów.  

Książka jest również próbą pierwszej konceptualizacji siły wpływu orientacji 

przedsiębiorczej sukcesora na internacjonalizację przedsiębiorstwa rodzinnego. Pomiędzy 

poziomem orientacji przedsiębiorczej sukcesora w przedsiębiorstwach rodzinnych, które 

prowadzą ekspansję zagraniczną a tymi, które jej nie prowadzą, nie zauważono różnic. 

Warte odnotowania jest jednak to, że sukcesorzy, którzy wzięli udział w badaniu 

charakteryzują się wyższym niż przeciętnie poziomem orientacji przedsiębiorczej. Wyniki te 

potwierdzają zatem konieczność edukowania w kierunku przedsiębiorczości oraz wspierania 

postaw przedsiębiorczych. Otrzymane wyniki pokazały, że orientacja przedsiębiorcza 

sukcesora, oraz takie jej wymiary jak proaktywność, skłonność sukcesora do ryzyka, jego 

innowacyjność oraz agresja konkurencyjna, istotnie wpływają na międzynarodowe 

osiągnięcia przedsiębiorstwa rodzinnego. W przypadku szybkości/tempa internacjonalizacji, 

proaktywość  sukcesora, to jedyny wymiar orientacji przedsiębiorczej, który miał istotne 

znaczenie.. 

W toku analiz okazało się, że jedynie obecność menedżerów zewnętrznych moderuje 

zależność pomiędzy proaktywnością sukcesora a szybkością/tempem internacjonalizacji 

przedsiębiorstwa rodzinnego. Brak moderacji relacji wewnątrzrodzinnych czyli rodziny nie 

oznacza, że rodzina nie ma wpływu na sukcesora i jego decyzje. Taki wyniki jest raczej 

potwierdzeniem założenia, że aby w przedsiębiorstwie rodzinnym proces sukcesji zakończył 

się dołączeniem sukcesora do przedsiębiorstwa, to pomiędzy nestorem (założycielem 

przedsiębiorstwa), sukcesorem oraz rodziną musi być wysoki poziom zaufania oraz 

spójności. Co zostało potwierdzone przez wyniki uzyskane na pytania związane z poziomem 

zaufania oraz spójności w rodzinie. 

Szczególnie interesujący jest brak moderacji uczestnictwa sukcesora w sieci zarówno 

profesjonalnej jak i społecznej. Wynik ten stoi w sprzeczności z wieloma badaniami, 

wskazującymi wręcz na uczestnictwo w sieci i jej tworzenie jako warunek konieczny dla 

internacjonalizacji (por. Coviello, Munro, 1997; Coviello, 2006;  Johanson, Vahlne, 2009). 

Taki stan rzeczy może być związany z podejściem do internacjonalizacji zastosowanym w 

niniejszym badaniu. Autorkę interesował aspekt dynamiki, czyli zmiany w ekspansji 

zagranicznej po wejściu do przedsiębiorstwa rodzinnego sukcesora. Zainteresowanie zostało 

skupione nie na samej decyzji o podjęciu internacjonalizacji czy podjęciu 

umiędzynarodowienia, lecz na tym, jak proces internacjonalizacji w przedsiębiorstwie 

rodzinnym się rozwija i ewoluuje w trakcie lub po zmianie pokoleniowej.  
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Brak moderacji kontekstu biznesowego czyli szeroko rozumianej wiedzy na zależność 

pomiędzy wymiarami orientacji przedsiębiorczej a internacjonalizacją przedsiębiorstwa 

rodzinnego nie wynika z braku znaczenia wykształcenia dla podjęcia ekspansji zagranicznej. 

Można przypuszczać, że taki rezultat jest związany z poziomem wykształcenia sukcesorów 

(w przeważającym stopniu wyższe), którzy wzięli udział w badaniu. Stąd moderator ten może 

być uznany jako element niezbędny dla podjęcia ekspansji zagranicznej. 

W toku prowadzonych prac badawczych zweryfikowano postawione hipotezy 

badawcze. Obok hipotezy głównej sformułowano dziewięć hipotez pomocniczych, które ze 

względu na wykorzystane metody pomiaru oraz analizy (m.in. modelowanie strukturalne 

metodą najmniejszych kwadratów SEM-PLS) zostały odpowiednio rozwinięte. 

Przeprowadzona analiza potwierdziła istotną i dodatnią zależność pomiędzy proaktywnością 

sukcesora a szybkością/tempem internacjonalizacji oraz międzynarodowymi osiągnięciami 

przedsiębiorstwa rodzinnego. Zatem uzasadnione wydaje się być pobudzanie oraz 

wspieranie różnego rodzaju aktywności podejmowanych przez sukcesorów. Dotyczy to nie 

tylko życia zawodowego ale również prywatnego np. wspierania zainteresowań, hobby czy 

pasji, które mogą być źródłem nowych i kreatywnych pomysłów. Istnieje również istotna i 

dodatnia zależność pomiędzy innowacyjnością sukcesora a międzynarodowymi 

osiągnięciami przedsiębiorstwa rodzinnego. W badaniu innowacyjność rozumiana jest jako 

otwartość na nowości czy zmiany. Zatem wskazane wydaje się być nie tylko rozwijanie 

takich postaw u sukcesorów, ale również tworzenie w przedsiębiorstwie  kultury dla 

powstawania nowych pomysłów, co często wiąże się z przyzwoleniem i akceptacją 

możliwości wystąpienia błędu czy też porażki. W toku badań potwierdzono również 

zależność pomiędzy skłonnością sukcesora do ryzyka a międzynarodowymi osiągnięciami 

(zależność istotna i dodatnia). Należałoby zatem „oswajać” sukcesorów z ryzykiem a także 

pokazywać, że ryzyko jest częścią prowadzenia przedsiębiorstwa. Jednakże należy 

pamiętać, że skłonność do podejmowania ryzyka powinna być wynikiem umiejętnej jego 

analizy, która z kolei zależy od posiadanej wiedzy oraz doświadczenia. Potwierdzona została 

również zależność pomiędzy agresją konkurencyjną sukcesora a międzynarodowymi 

osiągnięciami przedsiębiorstwa rodzinnego. Agresja konkurencyjna rozumiana jest jako chęć 

i umiejętność podejmowania współzawodnictwa. Dlatego też istotne wydaje się być 

rozwijanie otwartości na współzawodniczenie po to, aby nie było ono paraliżujące ale raczej 

motywujące do podejmowania działań. Analiza wyników badania potwierdziła również 

hipotezę, że obecność menedżerów zewnętrznych moderuje  relację pomiędzy 

proaktywnością sukcesora a szybkością/tempem internacjonalizacji przedsiębiorstwa 

rodzinnego. Pokazuje to konieczność otwarcia struktur przedsiębiorstwa rodzinnego na 

współpracę z menedżerami spoza rodziny.  
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Podsumowując wnioski płynące z badania empirycznego przeprowadzonego na 

potrzeby niniejszej dysertacji warto zauważyć, że wymiarami mającymi wpływ na 

internacjonalizację przedsiębiorstwa rodzinnego  są proaktywność sukcesora, innowacyjność 

oraz skłonność sukcesora do ryzyka. Analiza metodą SEM-PLS dodatkowo wykazała, że 

agresja konkurencyjna sukcesora wpływa na międzynarodowe osiągnięcia przedsiębiorstwa 

rodzinnego. Zweryfikowany model wpływu orientacji przedsiębiorczej sukcesora na 

internacjonalizację przedsiębiorstwa rodzinnego przedstawiony został na rysunku nr 4. 

Wnioski, jakie płyną z przeprowadzonych badań wskazują na to, że proaktywność sukcesora 

w prawie 20% wpływa na szybkość/tempo internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego. 

Efekt ten jest wzmacniany przez obecność menedżerów zewnętrznych. Skłonność 

sukcesora do ryzyka oraz jego agresja konkurencyjna również w prawie 20% (każdy 

wymiar), wpływają na międzynarodowe osiągnięcia przedsiębiorstwa rodzinnego. Z kolei na 

proaktywność, skłonność do ryzyka oraz agresję konkurencyjną wpływa doświadczenie 

sukcesora, które zdobył poza przedsiębiorstwem rodzinnym. 

Na podstawie otrzymanych wyników można zatem stwierdzić, że jeżeli celem 

przedsiębiorstwa rodzinnego w określonym czasie po wprowadzeniu sukcesora do 

zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym jest wzrost rentowności ze sprzedaży 

zagranicznej oraz wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych oraz ogólnie poprawa 

wyników np. eksportowych, to w prawie 20% będzie to zależało od takich cech sukcesora jak 

jego skłonność do ryzyka oraz skłonność do podejmowania walki konkurencyjnej czyli jego 

agresji konkurencyjnej. Ponadto, potwierdzane zostały wyniki poprzednich badań, 

wskazujących, że otwartość struktur zarządzania przez przedsiębiorstwa rodzinne, mierzona 

obecnością i wpływem menedżerów na zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym, wpływa 

na tempo internacjonalizacji i wyniki międzynarodowe przedsiębiorstw rodzinnych. Wyniki 

badania wskazały dodatkowo, że obecność menedżerów zewnętrznych pozytywnie 

moderuje relację pomiędzy proaktywnością sukcesora a szybkością internacjonalizacji 

przedsiębiorstwa rodzinnego.  Główne wnioski wskazują zatem, że zaangażowanie członków 

spoza rodziny w zarząd, radę nadzorczą i / lub rady doradcze może znacząco wspomóc 

proaktywnego sukcesora w zwiększeniu szybkości/tempa internacjonalizacji. Dlatego też, 

jeżeli celem oraz strategią przedsiębiorstwa rodzinnego po procesie sukcesji jest ciągłe 

umiędzynarodowienie oraz zwiększanie szybkości wejścia na nowe rynki czy też 

równoczesne wejścia na kilka rynków, wtedy obok proaktywności sukcesora należy również 

zadbać o stworzenie takich struktur organizacyjnych, w których będzie miejsce dla 

kompetentnych menedżerów spoza rodziny. 

Jeżeli zatem przyjąć, że szybkość/tempo internacjonalizacji oraz międzynarodowe 

osiągnięcia zostaną wpisane w strategię rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego, wnioskiem 
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jaki nasuwa się na podstawie przeprowadzonych badań oraz analiz jest zapewnienie 

przedsiębiorstwu sukcesora, lidera, który będzie wykazywał się proaktywnością rozumianą 

jako umiejętność podejmowania inicjatyw oraz inicjowania działań, otwartość na nowości i 

zmiany a także umiejętność dostrzegania sytuacji rynkowych jak również umiejętność ich 

kreowania. Sukcesor przedsiębiorstwa rodzinnego o zdefiniowanej strategii 

umiędzynarodowienia działalności powinien również  charakteryzować się skłonnością do 

ryzyka rozumianą jako umiejętność podejmowania decyzji w warunkach niepewności oraz do 

tzw. „zuchwałych” posunięć biznesowych, które charakteryzują się zarówno wysokim 

potencjalnym zyskiem jak i wysokimi potencjalnymi stratami. Sukcesor powinien również 

odznaczać się agresją konkurencyjną rozumianą jako chęć do podejmowania 

współzawodnictwa. Sukcesor o cechach związanych z agresją konkurencyjną będzie 

również motywowany przez współzawodnictwo, będzie chciał być jak najlepszym i będzie 

podejmował wiele wysiłków aby wygrać. Analiza metodą korelacji Pearsona pokazała 

również, że innowacyjność sukcesora ma wpływ na międzynarodowe osiągnięcia 

przedsiębiorstwa rodzinnego. Należy przez to rozumieć dążenie do pobudzania otwartości 

sukcesora na nowe i innowacyjne produkty oraz usługi, kształtowania postaw otwartości na 

zmiany, które powinny być postrzegane jako szanse a nie tylko przez pryzmat zagrożeń.  

Wykorzystanie metody modelowania równań strukturalnych metodą najmniejszych 

cząstkowych kwadratów (PLS-SEM) pozwoliło również na wskazanie siły oddziaływania 

poszczególnych wymiarów orientacji przedsiębiorczej. Zarówno proaktywność, jak i 

skłonność do podejmowania ryzyka oraz agresja konkurencyjna, każdy z tych wymiarów w 

prawie 20% wpływa na internacjonalizację przedsiębiorstwa rodzinnego, tj. odpowiednio, na 

szybkość/tempo internacjonalizacji oraz na międzynarodowe osiągnięcia. Proaktywność 

sukcesora zostanie jeszcze wzmocniona przez wsparcie menedżerów zewnętrznych czyli 

dzięki profesjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego. W toku prowadzonych analiz 

sprawdzono również, jakie cechy związane z sukcesorem wpływają na jego orientację 

przedsiębiorczą. Okazało się, że jedynie doświadczenie zdobyte poza przedsiębiorstwem 

rodzinnym ma istotne znaczenie dla orientacji przedsiębiorczej sukcesora. Wiek, płeć oraz 

wykształcenie nie wpływały istotnie na poziom orientacji przedsiębiorczej. Dlatego też 

przedsiębiorcy rodzinni, którzy chcą, aby sukcesorzy byli proaktywni, skłonni do ryzyka, 

nastawieni na współzawodnictwo oraz konkurowanie, powinni pozwolić sukcesorom zbierać 

doświadczenia poza przedsiębiorstwem rodzinnym. Otrzymane wyniki potwierdzają, iż 

bariery w sukcesji mogą wynikać z nieodpowiedniego przygotowania młodego pokolenia do 

przejęcia biznesu. Dlatego też rekomenduje się, aby proces sukcesji planować odpowiednio 

wcześnie, aby mieć czas na edukację z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości czy 

twórczego zarządzania biznesem oraz kształtowanie kluczowych dla przedsiębiorstw 
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rodzinnego kompetencji. Doświadczenia poza przedsiębiorstwem rodzinnym mają na celu 

nie tylko wspomóc proaktywność sukcesora, ale również pomóc obiektywnie ocenić własne 

możliwości czy umiejętności. Jako, że orientacja przedsiębiorcza sukcesora oraz jej wymiary 

są cechami indywidualnymi, zatem wskazane byłoby również tworzenie indywidualnych 

programów rozwoju sukcesora. Taka indywidualna ścieżka rozwoju może być również 

prowadzona przez uczelnie wyższe, których programy kształcenia uwzględnią indywidualne 

potrzeby. 

Przeprowadzone badanie pozwoliło na określenie, który z moderatorów wynikający z 

rodzinnego charakteru przedsiębiorstwa wpływa na relację pomiędzy orientacją 

przedsiębiorczą sukcesora a internacjonalizacją przedsiębiorstwa rodzinnego. Najistotniejsza 

okazała się obecność menedżerów zewnętrznych w strukturach przedsiębiorstwa. 

Menedżerowie spoza rodziny okazują się być ważni dla rozwoju przedsiębiorstwa 

rodzinnego oraz wzmacniają proaktywność sukcesora. Dlatego też przedsiębiorcy rodzinni 

powinni otworzyć swoje organizacje szczególnie na menedżerów, którzy dysponują 

specjalistyczną wiedzą, mają zbudowaną sieć kontaktów np. w branży, oraz mogą pochwalić 

się zdobytym doświadczeniem. Zatrudnienie menedżerów z zewnątrz może być wyzwaniem 

dla rodzinnej organizacji (zob. Hadryś-Nowak, 2017). Jednakże, jak pokazały badania, jest to 

bardzo ważna kwestia związana z przyszłością przedsiębiorstwa rodzinnego. 

Podsumowując powyższe rozważania, warto podkreślić, że głównym wyzwaniem dla 

przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, obok wyzwań związanych z koniecznością wpisania 

się w nurt umiędzynarodowienia działalności, jest nadal właściwe przygotowanie i 

przeprowadzenie do procesu sukcesji. W książce zgłoszonej jako osiągnięcie naukowe 

skupiono się na jednym z elementów tego procesu a mianowicie na osobie sukcesora oraz 

roli jego orientacji przedsiębiorczej w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa 

rodzinnego. Przedsiębiorcy rodzinni, którzy dążą do intensyfikacji internacjonalizacji swoich 

przedsiębiorstw po zmianie pokoleniowej powinni pomagać rozwijać sukcesorom w 

szczególności takie wymiary ich orientacji przedsiębiorczej jak: proaktywość, skłonność do 

ryzyka oraz agresja konkurencyjna. Przeprowadzone badania w pewnym sensie stoją w 

sprzeczności ze stwierdzeniem, że orientację przedsiębiorczą można wykształcić tylko na 

wczesnym etapie rozwoju młodego człowieka (Winnicka-Popczyk, 2016). Jak wskazują 

wyniki na proaktywność, skłonność do ryzyka oraz agresję konkurencyjną wpływa 

zdobywane doświadczenie, zarówno profesjonalne jak i prywatne, osobiste. Doświadczenia 

mogą być również zbierane w trakcie edukacji, również edukacji wyższej. Takie rozumienie 

tematu edukacji skłania do postawienia rekomendacji w kierunku takiego przygotowywania 

programów kształcenia, aby uwzględniały konieczność gromadzenia doświadczeń. Dotyczy 

to również prowadzonych regularnych kursów oraz zajęć na uczelniach. Dążenie do 
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umiędzynarodowienia działalności wiąże się również z koniecznością otwarcia struktur 

organizacyjnych przedsiębiorstwa rodzinnego na menedżerów spoza kręgu rodziny. Z 

rozważań wynika również, że aby w pełni wykorzystać potencjał przedsiębiorstw rodzinnych, 

ich właściciele powinni zrozumieć specyfikę funkcjonowania tych podmiotów oraz 

wynikających z tej specyfiki wyzwań.  

Wyniki przeprowadzonych badań przyczynią się również do rozwoju nauki w zakresie 

teorii przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego czy zarządzania zasobami ludzkimi np. w 

obszarach związanych z kształceniem w duchu przedsiębiorczości, a także w zakresie 

przedsiębiorstw rodzinnych oraz internacjonalizacji. Prowadzone rozważania, szczególnie te 

natury empirycznej, rzucają również nowe światło na podejście do kształcenia 

przedsiębiorczości, podkreślając rolę doświadczeń. 

 Badanie zostało przeprowadzone wśród sukcesorów z polskich przedsiębiorstw 

rodzinnych, którzy zostali dobrani w sposób celowy. Może to stanowić pewne ograniczenie. 

Obserwacja rzeczywistości gospodarczej pozwala zauważyć pewną prawidłowość, zgodnie z 

którą przedsiębiorstwa rodzinne, w których sukcesorzy są już obecni, charakteryzują się 

dużą świadomością swojej rodzinności i przedsiębiorczości. Pochodzenie sukcesorów z 

takich rodzin przedsiębiorczych mogło uwypuklić określone wymiary orientacji 

przedsiębiorczej. Dodatkowo badanie dotyczyło tylko rynku polskiego, w przyszłości warto 

byłoby przeprowadzić badania porównawcze, szczególnie z krajami o gospodarkach bardziej 

rozwiniętych, jak również z krajami gospodarek wschodzących. W kontekście kształtowania 

postaw przedsiębiorczych oraz kompetencji w kolejnych badaniach konieczne byłoby 

pogłębianie zagadnienia związane z czynnikami dotyczącymi ich kształtowania w 

szczególności w obliczu zmian jakie zachodzą w dzisiejszym społeczeństwie. Kwestią, która 

pozostaje również do rozstrzygnięcia w toku kolejnych badań jest sprawdzenie 

uniwersalności wykorzystania stworzonego narzędzia badawczego do pomiaru wymiarów 

orientacji przedsiębiorczej menedżerów i liderów. Tym samym zbadania zależności 

pomiędzy orientacją przedsiębiorczą menedżerów czy liderów a różnymi obszarami 

funkcjonowania przedsiębiorstw. Otrzymane wyniki mogłyby stanowić kolejny ważny element 

dla kształtowania liderów przyszłości.  
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Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

 

Przed podjęciem studiów doktoranckich moje zaintersowania naukowe, wynikające z 
praktyki gospodarczej, dotyczyły osoby przedsiębiorcy oraz jego roli w przedsiębiorstwie. 
Owe rozważania zaowocowały pierwszą publikacją naukową, napisaną we współautorstwie: 

1. Gaweł, A., Hadryś-Nowak, A., 2007, Przedsiębiorca w tworzeniu i rozwoju firmy, 
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3, s. 65-70. 

Prace nad wymienioną publikacją stały się przyczynkiem do decyzji o podjęciu studiów 
doktorankich. 

Wraz z rozpoczęciem studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania w Katedrze 
Handlu Zagranicznego w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu) pod opieką naukową Profesora Jerzego Schroedera, w 2008 
roku, początkowo skoncentrowałam swoje zainteresowania badawcze wokół zjawiska 
przedsiębiorstw rodzinnych, a w kolejnych latach na specyfice ich działalności 
międzynarodowej. W związku z tym za główne nurty teoretyczne moich badań przyjęłam: 
teorię zasobową (resource based view), podkreślający znaczenie posiadanych, unikatowych 
zasobów dla funkcjonowania organizacji oraz teorię przedsiębiorczości oraz teorie 
internacjonalizacji. 

Jednocześnie moje badania przed uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych 
koncentrowały się na identyfikacji  cech charakterystycznych dla przedsiębiorstw rodzinnych 
oraz znaczeniu tych cech dla funkcjonowania przedsiębiorstwa rodzinnego. Do głównych 
publikacji tego okresu można zaliczyć: 

• Hadryś-Nowak, A., 2009, Znaczenie i specyfika funkcjonowania przedsiębiorstw 
odzinnych, Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 6, s. 86-
95. 

• Hadryś-Nowak, A., 2010, Lobbing jako strategia komunikacji przedsiębiorstwa z 
rynkiem., Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE 
Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 136, s. 182-192. 

• Hadryś-Nowak, A., 2011, Kluczowe zasoby przedsiębiorstw rodzinnych a osiągane 
wyniki – rozważania teoretyczne., Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XII (7), s. 243-
257. 

•  Hadryś-Nowak, A., 2011, Internacjonalizacja przedsiębiorstw rodzinnych-wybrane 
wyniki badań własnych, [w]: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, red. J. 
Schroeder, ISNN 1689-7374, Wydawnictwo UEP 

•  Hadryś-Nowak, A., 2011, Wewnętrzne determinanty współpracy zagranicznej 
przedsiębiorstw rodzinnych-ujęcie teoretyczne, Studia Oeconomica Posnaniensia - 
poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w 
Poznaniu, 198, s. 105-117. 

W trakcie studiów doktoranckich skupiłam się również na nawiązywaniu kontaktów z 
badaczami, którzy zajmują się tematyka przedsiębiorstw rodzinnych, dlatego też 
uczestniczyłam zarówno w konferencjach międzynarodowych jak i krajowych, gdzie 
prezentowałam wyniki ówczesnych prac badawczych. Do ważniejszych konferencji z 
tamtego okresu należy zaliczyć: 

• III Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, 25-27 wrzesień 2008, ISSN 0860-
0953, „Czynnik zaufania w funkcjonowaniu firm rodzinnych”. 



50	
	

• I’st International PhD Students Conference New Economic Challanges, 21.01 – 
22.01.09, ISBN 978-80-210-4815-7, Brno, Czechy, „The influence of control and risk 
factor on changing the financing of family-owned businesses”. (współautor: P. 
Niszczota). 

• 9’th Annual IFERA Conference, 24.06 – 28.06.09, ISBN 978-9963-9665-0-9, 
Limassol, Cypr, “Meaning of trust and leadership in family owned businesses”. 

• 24- 27.06.2009 - udział w " Doctoral Consortium" podczas konferencji IFERA w 
Limassol, Doctoral Consortium to przeznaczony dla doktorantów panel, w czasie 
którego uczą się pisać i publikować artykuły naukowe. W czasie tej części konferencji 
doktoranci zapoznają się również ze sposobami prowadzenia badań zarówno 
jakościowych jak i ilościowych. 

• Wrzesień 2009 – udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez 
Katedrę Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, pt., 
Handel i Finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji. 
 

• 10’th Annual IFERA Conference, 06.07 – 09.07.10, ISBN 978-1-86220-275-7, 
Lancaster, Wielka Brytania, “ Effective family business model in light of HPO Scores”. 

• udział w "Doctoral Consortium" podczas Konferencji IFERA w Lancaster 
przeznaczony dla doktorantów panel, w czasie którego uczą się pisać i publikować 
artykuły naukowe. W czasie tej części konferencji doktoranci zapoznają się również 
ze sposobami prowadzenia badań zarówno jakościowych jak i ilościowych. 

•  28.06 – 01.07.2011, 
Palermo11’th Annual IFERA World Family Business Research Conference: Intelligen
ce and Courage for the Development of Family Business, 
referat: „The internal determinants of family business foreign cooperation –
 model approach.” 

•  udział w Faculty Development Consortium podczas Konferencji IFERA w Palermo. 
Faculty Develpoment Consortium przeznaczone było dla młodych naukowców, chwilę 
przed obroną doktoratu lub w niedługi czas po niej. W tej części konferencji młodzi 
naukowcy uczestniczą w warsztatach dotyczących pisania oraz prowadzenia 
projektów badawczych. 

• Wrzesień 2011 – udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez 
Katedrę Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, pt., 
Handel i Finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji. 

Celem nawiązwaniywania realcji z badawczami przedsiębiorstw rodzinnych z całego 
świata, w 2008 roku zostałam członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej 
badaczy przedsiębiorstw rodzinnych IFERA (International Family Entreprise Research 
Academy), do której przynależę po dzień dzisiejszy. Od 2011 roku jestem Ekspertem 
w Instytucie Biznesu Rodzinnego, z siedzibą w Poznaniu, zajmującego się badaniami 
oraz szkoleniami dla przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. 

W latach 2009, 2010, 2011, w trakcie studiów doktoranckich uczestniczyłam również w 
szkoleniach z zakresu wykorzystania pakietów statystyczno-ekonometrycznych 
prowadzone na UEP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nowoczesne 
Techniki Analityczne w podnoszeniu jakości kształcenia na studiach ekonomicznych", w 
tym: 

•  Statistica - modelowanie wspólzalezności zjawiski, prognozowanie i analiza 
szeregów czasowych i analizy wielowymiarowe 
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• "Drążenie danych (data mining) - część I.- Metodologia prowadzenia 
projektów, przygotowywanie danych, wstępne modelowanie w SPSS". 

W dniu 21 pażdziernika 2011 r. uchwałą Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu został nadany mi stopień doktora nauk 
ekonomicznych. Tytuł mojej rozprawy doktorskiej, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr 
hab. Jerzego Schroedera, to  „Czynniki determinujące formy ekspansji zagranicznej 
przedsiębiorstw rodzinnych”. Recenzentami rozprawy byli prof. UG, dr hab. Dorota Simpson 
oraz prof. dr hab. Bohdan Gruchman. Rozprawa została wyróżniona uchwałą Rady 
Wydziału. W 2013 r. na bazie zmodyfikowanej rozprawy doktorskiej ukazała się książka 
„Determinanty form ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw rodzinnych” (Hadryś-Nowak, A., 
2013,Determinanty form ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw rodzinnych, wyd. I,Oficyna 
Wydawnicza G&P, Poznań.).  

Po otrzymaniu stopnia doktora naukowego zostałam zatrudniona w Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie kontynuowałam swoje zainteresowania badawcze 
związane ze specyfką umiędzynarodowenia działalności przedsiębiorstw rodzinnych, w 
szczególności  cech charakterystycznych przedsiębiorstw rodzinnych mogących mieć wpływ 
na ekspansję zagraniczną tych podmiotów. Początkowo postanowiłam pogłębić oraz 
usystematyzować wiedzę dotyczącą cech charakterystycznych przedsiębiorstw rodzinnych, 
ich istoty oraz wpływu na gospodarki poszczególnych krajów. Szczególny nacisk położyłam 
na zgłębienie czynnika rodzinności i jego wpływu na różne aspekty funkcjonowania 
przedsiębiorstw rodzinnych.  Spowodowane było to chęcią odpowiedzi na pytanie „na ile 
czynniki związane z rodzinnym charakterem przedsiębiorstwa mają wpływ na 
przedsiębiorstwo”? Wśród czynników związanych z rodzinnym charaketerm przedsiębiorstwa 
wyróżniono m.in. własność przedsiębiorstwa, liczbę członków rodziny zaangażowanych w 
przedsiębiorstwo, kwestie sukcesji, długoterminową perspektywę działania oraz ciągłe 
przeplatanie się celów biznesowych z celami rodzinnymi. Prowadzone badania literaturowe 
oraz empiryczne zaowocowały następującymi publikacjami: 

• Hadryś-Nowak, A., 2012, Szczególne cechy przedsiębiorstw rodzinnych. w: 
Henryk Mruk (red.), Problemy zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo 
Forum Naukowe, Poznań, s. 63-79.  ISBN 978-83-61053-30-9 

• Lewandowska, A., Hadryś-Nowak, A., 2012, The role of non material 
resources characteristics for a family entreprise in creating its market value. w: 
Marek Jabłoński, Krzysztof Zamasz (red.), Trends and problems in creating 
value, Academy of Business in Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, s. 65-
78 

• Hadryś-Nowak, A., Lewandowska A., 2012, Strategie zrównoważonego 
rozwoju oparte na wartościach firm rodzinnych jako naturalna siła rozwoju 
przedsiębiorstwa, Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa 
- Szczecin : Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (US) Uniwersytetu 
Szczecińskiego, ss. 405-420  

• Hadryś-Nowak, A., Lewandowska A., 2012, Wybrane aspekty psychologiczne 
w procesie sukcesji polskich przedsiębiorstw rodzinnych, Firmy rodzinne - 
współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie 
rozwoju, ISSN 1733-2486; s. 43-56 

• Hadryś-Nowak A., 2012, The family factors and their influence on the value of 
a family business – is it measurable?,12’th Annual IFERA World Family 
Business Conference, Emotional Dynamics in the Family Business: Theory-
Practice-Policy, Bordeaux  
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• Hadryś-Nowak A.,2012, Socio-economic importance of family businesses in 
selected countries from all over the Word, Cracow University of Economics 
(CUE), Krakow – Polska 

Uczestniczyłam również w konferencjach naukowcyh, zarówno krajowych jak i 
zagranicznych: 

• 21.03.2012 – konferencja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczości nt. 
Przedsiębiorstw rodzinnych 

 
• 19.04.12 – 20.04.12,  Kongres Przedsiębiorstw Rdzinnych, Bielsko-Biala, expert 
 
• 26.04.12 – 28.04.12 Cracow University of Economics (CUE), Krakow – Polska; 

referat: „Znaczenie gospodarczo-społeczne przedsiębiorstw rodzinnych w 
wybranych krajach świata” 

 
• 01.06.12  - Hadryś-Nowak, A., Lewandowska A., Rola zasobów niematerialnych 

charakterystycznych dla przedsiębiorstwa rodzinnego w kształtowaniu jego 
rynkowej wartości, Interdyscyplinarne zarządzanie wartością przedsiębiorstw – 
Finanse - Strategie - Kompetencje" „ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ 
PRZEDSIĘBIORSTW FINANSE – STRATEGIE - KOMPETENCJE”, Dąbrowa 
Górnicza 

 
26.06 – 29.06.2012, 12 th Annual World Family Business Research Conference: 
Emotional Dynamics in the Family Business, Theory-Practice-Policy, referat: “The 
family factors and their influence on the value of a family business – is it 
measurable?” 
 

• 22-24.05.2012 - udział w II Naukowej  Konferencji " Firmy Rodzinne" w Łodzi, 
referat:" Wybrane aspekty psychologiczne w procesie sukcesji polskich 
przedsiębiorstw rodzinnych"  

  

Przedstawione powyżej badania i publikacje naukowe poświęcone są teoretycznemu ujęciu 
zagadnień, a w przypadku badań empirycznych – wszystkim przedsiębiorstwom rodzinnym, 
niezależnie od reprezentowanej przez nie branży.  

 
Z racji prowadzonych przeze mnie projektów badawczych, część analiz na temat 

istoty przedsiębiorstw rodzinnych, głównie w oparciu o podejście zasobowe, dalsza 
eksploracja czynników związanych z rodzinnym charakterem przedsiębiorstwa oraz ich 
znaczenia dla funkcjonowania zowacowała analizą typologii przedsiębiorstw rodzinnych, 
znaczeniem rodzinności dla interesariuszy przedsiębiorstwa rodzinnego a także znaczenia 
przedsiębiorstw rodzinnych dla gospodarek krajów. Zagadnienia te zostały omówione m.in. w 
następujących publikacjach:  

• Więcek-Janka, E., Lewandowska, A., Hadryś-Nowak, A., 2017,  Selected aspects of 
family business operation in local and regional markets - research results , [w]: red. K. 
Borsekowa, A. Vanova, K.,  Vitalisova Engines of Urban and Regional Development, 
Faculty of Economics Matej Bel University in Banská Bystrica, ss. 674-683 

• Hadryś-Nowak, A., 2017, Niewykorzystany potencjał "czynnika rodzinności" w 
budowaniu marki - główne wnioski z ogólnokrajowego badania statystycznego firm 
rodzinnych w Polsce., Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVIII (6) cz. II, s. 437-447.  
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• Lewandowska, A., Więcek-Janka, E., Hadryś-Nowak, A., Wojewoda, M., Tylczyński, 
Ł. ,2016,  „Firma rodzinna to marka. Raport z badania przeprowadzonego w ramach 
projektu Statystyka Firm Rodzinnych“. Poznań: Instytut Biznesu Rodzinnego. 

• Lewandowska, A., Hadryś-Nowak, A., 2014, Socio-economic importance of family 
business in selected countries from all over the world w: Maciej Pietrzykowski, Timo 
Toikko (red.), Sustainable welfare in a regional context, Seinaejoki University of 
Applied Sciences, Seinajoki, s. 89-101, ISBN 978-953-6025-89-3 

• Bartosik-Purgat, M., Hadryś-Nowak, A., 2014, The Impact of the Family-owned 
Businesses Specificity on the Dominance of the Cultural Features in their 
Organizational Structures – Theoretical Approach, Journal of Intercultural 
Management, 4 , part II, s. 49–66, ISSN 2080-0150 

• Hadryś-Nowak, A., 2013, Typologia przedsiębiorstw rodzinnych - wybrane aspekty,  
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu, nr 27, ss. 83-
95  

• Hadryś-Nowak, A., Lewandowska, A., 2013, Wpływ czynników rodzinności na 
postrzeganie przedsiębiorstwa rodzinnego przez interesariuszy zewnętrznych w 
świetle badań własnych, Firmy Rodzinne-wyzwania lokalne i globalne. Cz. 1. - Łódź : 
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi,  ss. 173-185 

 

W ramach badań poświęconych działalności przedsiębiorstw rodzinnych analizy początkowo 
koncentrowały się na ogólnych zagadnieniach związanych z rodzinnym charalterem 
przedsiębiorstwa rodzinnego jednakże stopniowo rozważania przesuwały się w kierunku 
specyfiki umiędzynarodowienia działalności rodzinnych podmiotów, czego przykład stanowić 
mogą następujace publikacje: 

• Hadryś-Nowak, A., 2018, Rodzinni giganci - ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw 
rodzinnych, [w]: red. Stępień, B., Zarządzanie międzynarodowe z perspektywy 
polskich przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

• Hadryś-Nowak, A., 2018, Family Entrepreneurship Orientation in Family Owned 
SMEs: A Key Resource for Internationalization?, Entrepreneurship Business and 
Economics Review, 6(2), ss.153-169 

• Hadryś-Nowak, A., 2017, Sposoby internacjonalizacji przedsiębiorstw rodzinnych na 
rynku usług medycznych -analiza przypadku., Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 
XVIII(6). cz.III, s. 91-100.  

• Hadryś-Nowak, A., 2017, Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw rodzinnych - 
wybrane wyniki z ogólnokrajowego badania statystycznego., Przedsiębiorczość i 
Zarządzanie, XVIII (6) cz. II, s. 133-146.  

• Hadryś-Nowak, A., 2016, Foreign expansion of family businesses - a comparative 
analysis of selected cases. w: Ewa Więcek-Janka (red.), How it's done in Grat 
Poland, Poland and worldwide., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hopolita 
Cegielskiego w Gnieżnie, Gniezno, s. 101-113. 

• Hadryś-Nowak, A., 2016, Internationalisation Strategies in the Family-owned 
Businesses : Evidence from Poland, [w]: red. Wach, K., Żur, A.,  Advancing Research 
in Entrepreneurship in the Global Context: Conference Proceedings of the 8th 
ENTRE Conference, Cracow University of Economics Faculty of Economics and 
International Relations Centre for Strategic and International Entrepreneurship, 
Kraków  

• Hadryś-Nowak, A., 2015, Sposoby internacjonalizacji przedsiębiorstw rodzinnych na 
rynku usług medycznych - analiza przypadku, Firmy rodzinne - rozwój teorii i praktyki 
zarządzania. Cz. 3. / red. nauk. B. Piasecki, A. Marjański, Przedsiębiorczość i 
Zarządzanie ; t. XVIII, z. 6, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódż, ss. 91-
100 
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• Hadryś-Nowak, A., 2014, Motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw rodzinnych, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 111, 
s. 91-99, 

• Hadryś-Nowak, A., 2013,Determinanty form ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw 
rodzinnych, wyd. I,Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań, ss.234 

• Hadryś-Nowak, A., 2013, Przesłanki wyboru form zagranicznej ekspansji 
przedsiębiorstw rodzinnych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług 
(WSHiU) w Poznaniu, nr 27, ss. 149-165  

• Hadryś-Nowak, A., 2013, Offshoring jako umiędzynarodowienie działalności 
przedsiębiorstw-na przykładzie firmy Infosys oraz Fincorp, [w]: red. J.Schroeder, 
R.Śliwiński, Przedsiębiorstwo na rynku globalnym: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), ss. 9-17  

Rozwijając badania nad przedsiębiorstwami rodzinnymi oraz nad specyfiką ich 
umiędzynarodowienia, szczególną uwagę poświęciłam znaczeniu kapitału ludzkiego oraz 
relacjom personalnym przyczyniającym się do umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 
rodzinnych. Moje badania doprowadziły do wniosku, że dla umiędzynarodowienia zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych szczególne znaczenie zaangażowanie rodziny 
w ten proces a także otwarcie struktur organizacyjnych na menedżerów zewnętrznych. 
Podczas prowadzonych badań zauważyłam, że istnieje luka badawcza w związku z 
zaangażowaniem kobiet w rozwój przedsiębiorstw rodzinnych. Ponieważ ta problematyka nie 
jest dostatecznie przedstawiona w literaturze przedmiotu i poddana badaniom próbie 
uzupełnienia tego obszaru poświęciłam się w kolejnych analizach. Do publikacji zajmujących 
się znaczeniem zasobów ludzkich, w tym zagadnieniem procesu sukcesji, znaczeniem  
sukcesorów w tym procesie,  sytuacją kobiet w przedsiębiorstwach rodzinnych oraz rolą 
menedżerów spoza rodziny można zaliczyć: 

• Hadryś-Nowak, A., 2018, The Succession Process in Family-owned Businesses - 
the Case of German Company, Firmy rodzinne - zarządzanie, rozwój, 
przedsiębiorczość. Cz. 2., Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; t. XIX, z. 7, 
Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódż 

• Hadryś-Nowak, A,. Schroeder, J., 2018., Zarządzanie zasobami ludzkimi w 
procesie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, red. Stępień, B., 
Zarządzanie międzynarodowe z perspektywy polskich przedsiębiorstw, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

• Hadryś-Nowak, A,. Schroeder, J., 2018, Proces sukcesji jako wyzwanie dla 
zarządzania talentami na przykładzie przedsiębiorstw, [w]: red. Bartosik-Purgat, 
M., Hadryś-Nowak, A., Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI 
wieku, CeDeWu, Warszawa 

• Hadryś-Nowak, A., 2018, When successor becomes the leader of international 
family business?  - a case study from Poland, International Entrepreneurship as 
the Bridge between International Economics and International Business: 
Conference Proceedings of the 9th ENTRE Conference and 5th AIB-CEE 
Conference. Kraków: Cracow University of Economics 

• Hadryś-Nowak, A., 2017, Manager zewnętrzny jako wsparcie w procesie 
sukcesji. w: Lewandowska, A., Andrzejczak, P., Stradomski, M. (red.), Narodziny 
Firmy Rodzinnej. Jak mądrze zaplanować sukcesją i przekazać biznes 
następcom., Instytut Biznesu Rodzinnego, Poznań, s. 271-281 
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• Hadryś-Nowak, A., Więcek-Janka, E., Lewandowska, A., 2017, Women in 
family-owned businesses in Poland - structural aspects, [w]: red. K. 
Borsekowa, A. Vanova, K.,  Vitalisova Engines of Urban and Regional 
Development, Faculty of Economics Matej Bel University in Banská Bystrica, 
ss. 73-82 

• Hadryś-Nowak, A., Więcek-Janka, E., 2016, Kobieca sukcesja w 
przedsiębiorstwach rodzinnych. w: T. Oleksyn; B.A. Sypniewska (red.), 
Zarządzanie zasobami ludzkimi : Refleksje teoretyczne, kwestie praktyczne, 
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa, s. 111-129. 

• Więcek-Janka, E., Hadryś-Nowak, A., 2016, Kompetencje sukcesorskie - profil 
wstępny., Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVII (6) cz. III, s. 61-72 

• Hadryś-Nowak, A., Więcek-Janka, E., 2016, Sukcesja kobiet w 
przedsiębiorstwach rodzinnych- wstępne wyniki badań., Przedsiębiorczość i 
Zarządzanie, XVII (6) cz. III, s. 35-47. 

• Springer, A., Hadryś-Nowak, A., 2016, Wyzwania związane z zarządzaniem 
talentami - porównanie firm rodzinnych i nierodzinnych., E-mentor, 3(65), s. 
54-59. 

• Hadryś-Nowak, A., 2015, Kobieca sukcesja-analiza porównawcza sytuacji 
kobiet w sukcesji w wybranych krajach świata, Przedsiębiorczość i 
Zarządzanie, XVI (7) cz. I, s. 95-104. 

• Hadryś-Nowak, A., 2014, Kobiety w przedsiębiorstwach rodzinnych-przegląd 
literatury, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, VX (7), s. 111-124. ISSN1733-
2486 

• Hadryś-Nowak, A., 2013, Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie – studia 
przypadków, Zarządzanie w XXI wieku : menedżer innowacyjnej organizacji. 
Część 2 - Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości I Zarządzania 
w Łodzi, ss. 23-32  

 

Podsumowanie dorobku  

W tabeli  1 przedstawiłam syntetyczne zestawienie mojego dorobku w ujęciu ilościowym 
z podziałem na osiągnięcia przed i po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych. 
Dodatkowo podałam liczbę publikacji w podziale na autorstwo i współautorstwo oraz język 
polski i angielski. Liczba cytowań w bazie Web of Science i indeks Hirscha zostały 
wyznaczone przez Bibliotekę Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP)7 (liczba 
cytowań nie uwzględnia autocytowań). Liczba punktów MNiSW pochodzi z Bazy osiągnięć 
pracowników UEP (według oceny parametrycznej w danym roku zgodnie z zasadami 
stosowanymi na UEP – system bibliograficzny Uniwersytetu Ekonomicznego, według reguł 
od 2013 r.; w kalkulacji uwzględniono udziały z Bazy osiągnięć pracowników UEP, jeżeli 
praca była pisana we współautorstwie). Ponadto zamieściłam liczbę cytowań Google Scholar 
i Pubish or Perish oraz bazy Bazekon (według stanu na dzień 25.03.2019). 

Łącznie opublikowałam 52 prace naukowe (w tym 18 w języku angielskim), z czego 6 
przed uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych. Samodzielnie napisałam łącznie 32 
prace, a we współautorstwie 20 prac. W zakresie dorobku po uzyskaniu stopnia doktora 
nauk ekonomicznych byłam autorką lub współautorką 46 prac naukowych (w tym 18 
w języku angielskim). Dwa numery specjalne (w druku, planowana data wydania koniec 2019 
i 2020 r.) nie zostały ujęte w statystykach zawartych w tabeli nr 1. Publikacje współautorskie 

																																																													
7 Baza jest dostępna na stronie http://bg.ue.poznan.pl/sci. 
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są przede wszystkim wynikiem współpracy w ramach realizowanych przeze mnie projektów 
badawczych oraz współpracy międzynarodowej.  

 
Tabela 1. Dorobek z podziałem na osiągnięcia uzyskane przed i po uzyskaniu stopnia 
doktora nauk ekonomicznych 

Rodzaj osiągnięcia 

Osiągnięcia przed uzyskaniem 
stopnia doktora nauk 

ekonomicznych 

Osiągnięcia po uzyskaniu 
stopnia doktora nauk 

ekonomicznych Suma 
autorstwo współautorstwo autorstwo współautorstwo 

j. pol. j. ang. j. pol. j. ang. j. pol. j. ang. j. pol. j. ang. 
Publikacje naukowe 
Monografie naukowe - - - - 2 - - -       2 
Publikacje naukowe  
w czasopismach 5 - - - 8 3 8 3 27 

Rozdziały  
w monografiach 1 - - - 5 2 4 2 14 

Publikacje		
w	materiałach	
konferencyjnych 

1 2 - 1 - 3 - 2 9 

Razem publikacje 
naukowe - - - - - - - - 52 

        
Wskaźniki dokonań 
naukowych 

         

Punkty MNiSW 33 291 324 
Liczba	cytowań	(Web	of	
Science) - 60(7)  

Liczba cytowań (Publish 
or Perish)  - 60  

Liczba cytowań 
(Bazekon)  46  

Indeks Hirscha 
(Web of Science) - 1  

Indeks Hirscha 
(Publish or Perish) - 5  

Indeks Hirscha 
(Bazekon)  3  

    

 

Podsumowując, po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych byłam (porównaj 
tabela nr 1): 

• autorką lub współautorką 2 monografii, w tym 1 stanowiącej osiągnięcie, o którym 
mowa art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. 
w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311); 

• autorką 26  i współautorką 11 publikacji naukowych w czasopismach, w tym 10 
w języku angielskim; 

W zakresie dorobku dydaktycznego byłam współautorką 3 materiałów dydaktycznych. 
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Jak wynika z danych zawartych w raporcie Baza osiągnięć pracowników UEP, zgodnych 
z wytycznymi MNiSW, mój naukowy dorobek publikacyjny oszacowano łącznie na 324 
punkty (w tym po uzyskaniu stopnia doktora na 291 punktów).  

Liczba cytowań według bazy Web of Science wyniosła 7 (bez autocytowań), według 
Google Scholar i Publish of Perish 60, a bazy Bazekon (bez autocytowań) 46, Indeks 
Hirscha według Web of Science wynosi 1, według Google Scholar i Publish or Perish 5, 
a bazy Bazekon 3. 

W tabeli  2 przedstawiłam syntetyczne podsumowanie mojego pozostałego dorobku 
w ujęciu ilościowym z podziałem na osiągnięcia przed i po uzyskaniu stopnia doktora nauk 
ekonomicznych. Dodatkowo uwzględniłam podział na osiągnięcia krajowe 
i międzynarodowe. 

 

Tabela 2. Pozostały dorobek z podziałem na osiągnięcia uzyskane przed i po uzyskaniu 
stopnia doktora nauk ekonomicznych 

Rodzaj osiągnięcia 

Osiągnięcia przed 
uzyskaniem stopnia doktora 

nauk ekonomicznych 

Osiągnięcia po uzyskaniu 
stopnia doktora nauk 

ekonomicznych Suma 

krajowe międzynarod. krajowe międzynarod. 
Nagrody za działalność 
naukową - - 3 - 3 

Udział w projektach 
badawczych - - 5 4 9 

Udział w konsorcjach  
i sieciach badawczych - - - 2 2 

Członkostwo  
w towarzystwach 
naukowych 

- - 1 2 3 

Udział w komitetach 
naukowych  
i organizacyjnych 
konferencji 

1 - 5 9 15 

Wygłoszenie referatów na 
konferencjach 2 4 20 10 39 

Aktywny udział  
w konferencjach 3 4 22 22 51 

Recenzowanie publikacji 
dla czasopism - - 15 22 37 

Udział w programach 
europejskich - - - 9 9 

Staże naukowe  
w ośrodkach 
zagranicznych 

- - - 4 4 

Ekspertyzy - - 4 - 4 
Opieka naukowa  
nad studentami 
- promotorstwo prac 
licencjackich 

- - 50 1 51 

Opieka naukowa  
nad doktorantami - - 2 - 2 
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Nagrody za działalność naukową 

Do znaczących osiągnięć po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych zaliczam 
następujące nagrody i wyróżnienia:8 

 

• Nagroda dla Katedry Zarządzania Międzynarodowego za zajęcie II miejsca w 
Rankingu pracowników i katedr UEP za lata 2016-2017 

• Nagroda  Rektora I stopnia, zespołowa za oryginalne i twórcze osiągnięcia 
naukowe w roku akad. 2014/2015 - za książkę pt." Edukacja w zakresie 
przedsiębiorczości - doświadczenia Polski i Hiszpanii 

• Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego za osiągnięcia zawodowe oraz 
społeczno-kulturalne (2013) 

 

Udział w projektach badawczych 

Po uzyskaniu stopnia doktora brałam udział w 9 projektach badawczych. Pełniłam w nich 
następujące funkcje9: 

• kierownik projektu: Kobiety w przedsiębiorstwach rodzinnych, który był częścią 
projektu nr: UDA.POKL.0201.01-00-102/12 - projekt współfinansowany z 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
tytuł: "Kody-wartości- efektywna sukcesja w polskich przedsiębiorstwach 
rodzinnych" (2012 – 2015) 

• kierownik projektu w ramach badań dla Młodych Naukowców i Doktorów 
(Uwarunkowania i efekty międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw 
rodzinnych oraz wymiar kapitału ludzkiego globalizujących się spółek 
rodzinnych, 2012 – 2017) 

• wykonawca 1 projektu w ramach badań statutowych (Zarządzanie 
międzynarodowe w obliczu procesów globalizacyjnych – 2014-2018; 
kierownik: prof. Dr hab. Jerzy Schroeder) 

• kierownik 2 projektów badawczo-wdrożeniowych dla przedsiębiorstw (Analiza 
potencjału internacjonalizacyjnego, 2015, na potrzeby firmy: Gartenholz H&H 
Sp z.o.o oraz Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej strategii rozwoju w 
międzynarodowym otoczeniu, dla firmy: IqDent), 

• koordynator projektu międzynarodowego GUESS – Global University 
Entrepreneurial Spirit Student's Survey, którego instytucją prowadzącą jest 
Uniwersytet St.Gallen w Szwajcarii, (2013 – obecnie) 

• wykonawca w projekcie: Organizational Citizenship Behaviors (OCB) oraz 
Informal Behaviors at Work. Projekt ten prowadzą: Dr. Salvador Barragan,  Dr. 
Mahfooz Ansari oraz Dr. Kubilay Gok, Kanada (2014-2017) 

• główny wykonawca w projekcie finansowanym ze środków Uniii Europejskiej 
COSME, Family Business Statistics, COS-DCFB-2015-3-01-1; project ID: 
698894, (2016-2017) 

																																																													
8 Szczegółowe zestawienie znajduje się w Załączniku 3.	
9 Szczegółowe zestawienie znajduje się w Załączniku 3. 
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• wykonawca w miedzynarodowym projekcie COST - OC-2018-2-23528 
" European Network of Next Generation of Family Firms",  (2018 – nadal) 

Dzięki realizacji wymienionych projektów powstało wiele publikacji naukowych pisanych 
indywidualnie i we współautorstwie. 

 

Udział w konsorcjach i sieciach badawczych oraz członkostwo w towarzystwach 
naukowych 

Jestem aktywnym członkiem w konsorcjum badawczym projektu „European Network of Next 
Generation of Family Firms” w ramach programu Horyzont 2020, którego liderem jest MCI 
Innsbruck, Austria (2018 – obecnie, projekt jest na etapie złożonego wniosku). 

Należę również do międzyarodowej sieci badawczej zainicjowanej przez St.Gallen University 
ze Szwajcarii dotyczącej badań nad przedsiębiorczością wśród studentów: „Global University 
Entrepreneurial Spirit Student's Project”. 

Jestem także członkiem organizacji międzynarodowych oaz krajowych: 

• IFERA (International Family Enterprise Research Academy) zrzeszającej badaczy 
przedsiębiorstw rodzinnych z całego świata (2009-obecnie) 

• The European International Business Academy (EIBA, 2018 – obecnie),  

• Instytut Biznesu Rodzinnego (2012-obecnie)  

• The European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB) (2013- -
obecnie) 

• Vital Voices  - (2013- obecnie) 

 

Udział w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji oraz aktywny udział 
w konferencjach 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych aktywnie uczestniczyłam w  
48 konferencjach naukowych, w tym 26 międzynarodowych i 20 polskich10. Wygłosiłam 26 
referatów na konferencjach międzynarodowych i 22 referaty na konferencjach krajowych.  

Wykorzystując przynależność do organizacji międzynarodowych, mam możliwość 
organizowania części konferencji i uczestnictwa w ich komitetach organizacyjnych oraz 
naukowych. Uczestniczyłam w 6 komitach organizacyjnych konferencji polskich oraz w 9 
komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji międzynarodowych: 

• 2013 – członek  Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej “Handel i finanse 
międzynarodowe w warunkach globalizacji” 

•  13 th Annual World Family Business Research Conference, członek Conference 
Manuscript Review Committee 

• 2014 - 14 th Annual World Family Business Research Conference, członek 
Conference Manuscript Review Committee 

																																																													
10 Szczegółowe zestawienie znajduje się w Załączniku 3.	
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•  2015 - 15 th Annual World Family Business Research Conference, członek 
Conference Manuscript Review Committee 

• 2016, IV International Conference "Production, Economics, Management and 
Marketing - How it's done in Wielkopolska, Poland and Worldwide" 

• organizacja oraz członkostwo w komitecie naukowym  I , II, III, IV, V i VI 
Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych w Poznaniu (od 2013 roku) 

• organizacja I, II I III Kongresu NexGeneration dla Sukcesorów w Przedsiębiosrtwach 
Rodzinnych (od 2015 roku) 
 

• 2018 – Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej, 
HANDEL I FINANSE 2018, VI Konferencja Naukowa z cyklu: „Handel i Finanse 
międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku”  

 

Udział w komitetach czasopism i recenzowanie publikacji 

 

Od 2016 roku jestem członkiem zespołu redakcyjnego „Journal of Family Business 
Management”, wydawanego przez Emerald Insight (Family and Smaller Enterprises 
Research Group at Queen Margaret University in Edinburgh; the Center for Family and Small 
Enterprises at the University of Texas at Tyler in the United States; International Centre for 
Families in Business in the United Kingdom). 

 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych wykonałam łącznie 23 
recenzje dla 6 czasopism międzynarodowych:  

• European Journal of International Management, 2018 – 2019, 5 recenzji 
• Journal of Family Business Strategy, 2015-2019 – 7 recenzji 
• Journal of Family Business Management, 2016 -2019 – 5 recenzji 
• Family Business Review, 2016-2019, 4 recenzje 
• Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 2018-2019 – 1 

recenzja 
 

Ponadto wykonałam łącznie 15 recenzji dla 3 czasopism krajowych (po polsku oraz po 
angielsku): 

• Przedsiębiorczość i Zarządzanie 

• Entrepreneurship Business and Economics Review  

• Journal of Management and Business Administration. Central Europe 

 

Recenzowałam także artykuły zgłoszone na krajowe i międzynarodowe konferencje: 

• IFERA od 2013 roku - obecnie 

• EURAM 2016 

• 8th International Scientific Conference ENTRE 2016 "Entrepreneurship and Beyond" 
dedicated to "Advancing Research in Entrepreneurship in Global Context"  
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• 5th AIB-CEE Chapter Annual Conference 2018  
 

• Konferencja Naukowa „Firmy Rodzinne” (od 2015 – obecnie) 
 
 

 

Moja aktywność recenzenta została doceniona w trakcie konferencji 8th International 
Scientific Conference ENTRE 2016 "Entrepreneurship and Beyond" dedicated to "Advancing 
Research in Entrepreneurship in Global Context", gdzie otrzymałam nagrodę „Outstanding 
reviewer”.  

 

Udział w programach europejskich oraz staże naukowe w ośrodkach zagranicznych 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych byłam uczestnikem i/lub 
beneficjentem programów europejskich11: 

• Projekt: „UMIĘDZYNARODOWIENIE I PRAKTYCZNOŚĆ – 2 filary kompleksowego, 
zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienie kształcenia 
(POWR.03.05.00-00-Z020/17) 

• Projekt: COST - OC-2018-2-23528 " European Network of Next Generation of Family 
Firms 

• Projekt: COSME, Family Business Statistics, COS-DCFB-2015-3-01-1; project ID: 
698894 

• "Międzynarodowa współpraca się opłaca" - granty na komponent współpracy 
ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w 
zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER 
lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020. Działanie 4.3 Współpraca 
ponadnarodowa w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 
 

• POIR, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to 
Brand, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie nr 5/2019. 

 
• POPW, działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP“ 

• UDA.POKL.0201.01-00-102/12 - projekt współfinansowany z środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tytuł: "Kody-wartości- 
efektywna sukcesja w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych" 

• programu Erasmus oraz Erasmus+ Staff For Mobility Training oraz Staff for Mobility 
Teaching, obejmującego wyjazdy w celach prowadzenia zajęć dydaktycznych i/lub 
odbycia szkolenia w latach 2015, 2017 

W trakcie mojej działalności naukowej po osiągnięciu stopnia doktora nauk ekonomicznych 
zrealizowałam też staże naukowe w ośrodkach zagranicznych. Były to12: 

																																																													
11 Szczegółowe zestawienie znajduje się w Załączniku 3.	
12 Szczegółowe zestawienie znajduje się w Załączniku 3.	
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• staż naukowy jako profesor wizytujący (visiting profesor) w Lethbridge University w 
Kanadzie, Kanada 2014 

• udział w programie "Oxford Advanced Management and Leadership Programme, w 
Wielkiej Brytanii (Oxford); Saïd Business School, Oxford University, Wielka Brytania 
2013 

• 2 staże badawczo-szkoleniowe jako naukowiec gościnny (guest researcher) w  
Università Politecnica delle Marche, Ancona, Włochy (2015) oraz Jonkoping Business 
School, Szwecja (2017)   

 

Ekspertyzy i działalność w zakresie popularyzacji nauki 

W ramach współpracy z praktyką oceniłam ponad 100 wniosków konkursowych w ramach 
programu Horyzont 2020 na zlecenie organów administracji publicznej oraz przedsiębiorstw.  

Należę też do grona ekspertów oceniających projekty konkursowe w ramach działań 3.3.3, 
1.2 oraz 4.3 POWER, RPO, POIR oraz POPW oraz jestem Ekspertem Unii Europejskiej. 

Jestem również członkiem FORUM Firm Rodzinnych zorganizowanego przy Państwowej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

W ramach działalności popularyzującej naukę zainicjowałam oraz prowadzę spotkania tzw. 
„Śniadania czwartkowe” przy Instytucie Biznesu Rodzinnego, które stanowią przestrzeń 
wymiany wiedzy na temat przedsiębiorstw rodzinnych oraz wyzwań związanych z 
zarządzaniem tymi podmiotami. Ponadto udzieliłam szeregu wywiadów prasowych, 
telewizyjnych i radiowych w związku z aktywnością na Uczelni oraz prowadzonymi 
badaniami dotyczącymi przedsiębiorstw rodzinnych. W 2016 oraz 2017 roku wystąpiłam z 
wykładem otwierającym wręczenie nagród w plebiscycie “Kobieta Przedsiębiorcza” 
organizowanym przez Głos Wielkopolski, Polska Press Sp. z o.o, dzieląc się swoimi 
doświadczeniami oraz wynikami badań naukowych w zakresie roli kobiet w biznesie. W 2018 
roku zostałam zaproszona do dyskusji dotyczącej nauczania przedsiębiorczości oraz 
inicjatyw wspierających rozwój przedsiębiorczości na UEP ("Czy potrafimy uczyć 
przedsiębiorczości? - kierunki rozwoju programów kształcenia") podczas Dni 
Przedsiębiorczości na UEP. 

W roku 2015 zakończyłam realizację projektu „Kody wartości-efektywna sukcesja w 
przedsiębiorstwach rodzinnych”, finansowanego ze środków UE. Obok aspektu naukowego, 
projekt ten miał bardzo duże znaczenie dla praktyki gospodarczej, przede wszystkim dla 
właścicieli polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Ważnym aspektem przeprowadzonego 
projektu było wdrożenie prac badawczych w w postaci narzędzi do samodzielnego 
przeprowadzenia procesu sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym. 

Efektem prac projektowych są: 

• Diagnoza sytuacji sukcesyjnej w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce - 
raport. 
(http://www.kodywartosci.pl/kw_raport.pdf) 

 
• narzędzia wspierające proces sukcesji w polskich przedsiębiorstwach 

rodzinnych 
(http://sukcesja.org.pl/narzedzia/) 

 

Opieka naukowa nad doktorantami, studentami i osiągnięcia dydaktyczne 
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Zdobyte doświadczenia wykorzystuję nie tylko w pracy naukowej, ale także dydaktycznej. 
Obecnie współpracuję w charakterze promotora pomocniczego z dwójką doktorantów na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (mgr Agata Linkiewicz; mgr Ewa Tańska)13. 

Od 2012 roku do chwili obecnej byłam promotorem ponad 50 prac licencjackich (w tym 
również anglojęzycznych na specjalności International Business) na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu oraz na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ponadto byłam 
promotorem 30 prac magisterskich na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 

W zakresie pozostałych moich osiągnięć dydaktycznych mogę wymienić następujące rodzaje 
działalności14: 

1. pełnienie funkcji kierownika modułu merytorycznego (nadzór organizacji modułu, 
prowadzenie zajęć) w ramach studiów Computer Sciences: „Fundamentals of 
Business Management”  

2. prowadzenie zajęć w formie wykładów, ćwiczeń na studiach stacjonarnych oraz 
niestacjonarnych I i II stopnia, studiach podyplomowych oraz: łącznie 18  
przedmiotów, w tym 6 w języku angielskim:  

„Międzynarodowe transpakcje gospodarcze”, „Handel Zagraniczny”, „Usługi w obrocie 
międzynarodowym”, „Marketing Międzynarodowy”, „International Marketing”, 
„Zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinny w otoczeniu międzynarodowym”, 
„Przywództwo w biznesie”, „Leadership in international corporations”, „Wymiana zasobów 
między organizacjami”, „Developing Managerial Skills”, „Family Business. 
Transgenerational succession globally”, „ Family Business i sukcesja 
międzypokoleniowa”, „Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji“, 
„Nowoczesne modele biznesowe”, „Cła i procedury celne”, „Fudamentals of Business 
Management”, „Introduction to international management”, „Zarządzanie 
przedsiębiorstwem w otoczeniu międzynarodowym”. 

 
3. opracowanie koncepcji i treści prowadzonych przedmiotów: „Zarządzanie 

przedsiębiorstwem rodzinny w otoczeniu międzynarodowym”, „Family Business i 
sukcesja międzypokoleniowa”, Nowoczesne modele biznesowe”, „Cła i procedury 
celne”, „Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji“, „Wymiana 
zasobów między organizacjami” 

4. opracowanie koncepcji i treści prowadzonych przedmiotów: „Leadership in 
international corporations”, Developing Managerial Skills”, „Family Business. 
Transgenerational succession globally”, „Fudamentals of Business Management”, „ 
Introduction to international management”,  

5. wykład na temat przedsiębiorstw rodzinnych w ramach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Erga Omnes, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2013. 
 

6. Już w trakcie studiów doktoranckich oraz po obronie doktoratu i podjęciu zatrudnienia 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,  bardzo angażowałam się w proces 
dydaktyczny, co wkrótce zaowocowało przygotowaniem publikacji mających na celu 
usprawnienie i udoskonalanie tego procesu, poniżej przedstawiam wybrane 
publikacje związane z doskonaleniem procesu dydaktycznego: 

																																																													
13 Szczegółowe zestawienie znajduje się w Załączniku 3.	
14 Szczegółowe zestawienie znajduje się w Załączniku 3.	
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• Alicja Hadryś-Nowak, Łukasz Puślecki (red.), 2015, Międzynarodowe 
Transakcje Gospodarcze. Studia przypadków i zadania., 1, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 127 

• Hadryś-Nowak, A., Źródła i metody kształtowania kreatywności / red. 
M.Kokocińska, H. Nowak [w]: Edukacja w zakresie 
przedsiębiorczości:doświadczenia Polski i Hiszpanii - Warszawa : Difin, 2014. 
S. 79-94 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7930-417-2 

• Puślecki, Ł., Hadryś-Nowak, A., Stępień, B., 2012, Dokumenty w handlu 
zagranicznym w: Beata Stępień (red.), Handel zagraniczny : poradnik dla 
praktyków, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa, s. 417-
453.  

 

Zaangażowanie organizacyjne na Uczelni 

Swoje zaangażowanie organizacyjne w działalności Uczelni kontynuowałam po uzyskaniu 
stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych.  

Biorąc pod uwagę działalność organizacyjną oraz administracyjną to pełniłam 
następujące funkcje: 

• Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej Studiów I i II stopnia, studiów 
niestacjonarnych Wydziału Gospodarki Międzynarodowej na r.ak. 2012/2013 i 
r. ak. 2017/2018. 
 

• Sekretarz Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów 
Zawodowych Uzyskanych za Granicą na kadencję 2012-2016  

• Członek Zespołu ds. oceny parametrycznej Wydziału Gospodarki 
Międzynarodowej   (powołanie 2012) 

• Członek Wydziałowej Komisji ds. Strategii na kadencję 2012-2016 

• Reprezentowanie Wydziału GM w Komisji Oceniajacej Zgłoszenia do Budżetu 
Partycypacyjnego UEP2016, 
 

• Dyrektor Centrum Przedsiębiorstw Rodzinnych Spółki Celowej UEP 
 

Doskonalenie  warsztatu naukowego i dydaktycznego – odbyte szkolenia 

Od początku mojej aktywności na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu doskonalę swój 
warsztat naukowy i dydaktyczny15. Odbyłam szkolenia z zakresu metodyki prowadzenia 
badań jakościowych oraz z zakresu prowadzenia badań ilościowych. Ponadto brałam udział 
w 2 warsztatach i szkoleniach dotyczących pisania artykułów naukowych. Uczestniczyłam 
także w kursie doskonalenia pedagogicznego dla nauczycieli akademickich. W roku 
akademickim 2016/2017 zostałam słuchaczem studiów podyplomowych: „Zaawansowane 
techniki analityczne w biznesie. Studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute, numer 
edycji VII, prowadzonych na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu 
Eknoomicznego w Poznaniu.  

																																																													
15 Szczegółowe zestawienie znajduje się w Załączniku 3. 
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Doświadczenie międzynarodowe – podsumowanie  

Po obronie rozprawy doktorskiej sukcesywnie zdobywałam międzynarodowe doświadczenie 
badawcze. Podsumowując, do najważniejszych osiągnięć w zakresie aktywności 
międzynarodowej od momentu uzyskania stopnia doktora zaliczam16: 

• autorstwo 2 monografii naukowych, 
• autorstwo i współautorstwo 10 publikacji w języku angielskim, w tym w 

wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym, 
• bycie  wykonawcą w 9 projektach międzynarodowych , 
• bycie członkiem 2 naukowych organizacji międzynarodowych oraz 2 sieci 

badawczych, 
• bycie członkiem 9 komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji 

międzynarodowych, 
• aktywny udział w 10 międzynarodowych konferencjach, w tym pełnienie funkcji 

recenzenta oraz przewodniczącego sesji,  
• wygłoszenie 22 referatów na konferencjach międzynarodowych, 
• recenzowanie artykułów naukowych dla czasopism międzynarodowych (wykonałam 

łącznie 22 recenzje dla 6 czasopism międzynarodowych, 15 recenzji dla 3 czasopism 
krajowych), w tym 3 dla czasopism z bazy JCR Family Business Review, Journal of 
Family Business Strategy, European Journal of International Management oraz 
recenzowanie artykułów w ramach międzynarodowych konferencji, 

• bycie uczestnikem i/lub beneficjentem programów europejskich, 
• odbycie 4 staży naukowych i dydaktycznych w ośrodkach zagranicznych, w tym w 

szczególności staż naukowy jako profesor wizytujący (visiting profesor) w Lethbridge 
University w Kanadzie, Kanada 2014 oraz udział w programie "Oxford Advanced 
Management and Leadership Programme, w Wielkiej Brytanii (Oxford); Saïd 
Business School, Oxford University, Wielka Brytania 2013 

• pełnienie funkcji kierownika modułu w ramach studiów Computer Sciences: 
„Fundamentals of Business Management”  

• powołanie do grona ekspertów oceniających projekty konkursowe w ramach działań 
3.3.3, 1.2 oraz 4.3 POWER, RPO, POIR oraz POPW oraz jestem Ekspertem Unii 
Europejskiej, 

• wdrożenie narzędzi dla przedsiębiorstw opracowanych na podstawie badań 
naukowych 

• wykorzystanie modelowania strukturalnego metodą najmniejszych kwadratów SEM-
PLS w prowadzonych badaniach naukowych 
 

Zdobytą wiedzę oraz umiejętności zamierzam dalej wykorzystywać, prowadząc badania 
naukowe, a także w pracy dydaktycznej oraz współpracy z praktyką. 

																																																													
16 Szczegółowe zestawienie znajduje się w Załączniku 3. 


