
Mali, wielcy Mistrzowie  

Kto z nas nie chciałby prowadzić własnej firmy? Jak wskazują 

badania porównawcze Global Entrepreneurship  Monitoring 

chciałoby wielu, wyzwanie podejmuje jednak niewielu. Polska z 

proporcją 7 osób, które prowadzą  przedsiębiorcze działania wśród 

100 osób w wieku produkcyjnym,  nie odbiega jednak dużo od 

lidera Unii Europejskiej - Irlandii ze wskaźnikiem 10 

przedsiębiorczych na stu.  Osób przedsiębiorczych jest jednak w 

Polsce blisko o połowę mniej niż w takich krajach jak USA, Australia, Korea czy Tajlandia. 

 Wśród prywatnych podmiotów  prowadzących działalność gospodarczą w Polsce 

blisko  99% to przedsiębiorstwa małe (zatrudniające do 50 osób) zaś 18,5 tysiąca firm 

osiągnęło poziom zatrudnienia pozwalający określić je jako średnie (50-250 osób 

zatrudnionych). W tej populacji znajdują się bohaterowie najnowszej książki Wydawnictwa  

im. L.Koźmińskiego. pt. Mali mistrzowie  w działaniu. Autorzy badań I. Koładkiewicz i 

Ł.Lutostański przedstawiają historię sukcesu 21 jeden polskich firm, których cechy pozwalają 

na określenie ich  mianem „Mały Mistrz”.  Oznacza to, że przedsiębiorstwa te zajmują 

obecnie pozycję  znaczącego  gracza rynkowego, który  z sukcesem konkuruje  z innymi  a w 

szczególności z dużymi korporacjami na rynku krajowym, regionalnym a nawet światowym. 

Mali mistrzowie  posiadają polski zarząd i wykorzystują rodzime kapitały. Pomimo, że 

badane firmy działają w wielu  sektorach gospodarki (od technologii high-tech poprzez 

kosmetyki  po gastronomię fast food) i w różnych formach organizacyjnych (od spółki jawnej 

po spółkę akcyjną), to ze względu na zastosowanie jednakowego schematu prezentacji mamy 

okazje nie tylko poznać  fascynujące ścieżki rozwoju poszczególnych firm ale również 

dokonać ich porównania. Lektura przynosi odpowiedź w jaki sposób  małe krajowe 

przedsiębiorstwo może objąć przywództwo na rynkach  swojego działania – jak mogą 

pokonać wkraczającego na rynek „Goliata”. Jakie przewagi konkurencyjne zdecydowały o 

rynkowej dominacji? Czy ich sukcesy  są wynikiem  wcześniej opracowanych strategii czy 

pomysłów ad hoc. Co jest „dobrą praktyką” w zarządzaniu małymi dynamicznymi firmami?  

Na szczególną uwagę zasługuje rozdział, poświęcony rzadko poruszanym zagadnieniom 

nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w małych i średnich firmach. Wiele takich 

firm stoi obecnie wobec problemu zmiany struktury własności, poprawy efektywności 

zarządzania czy tez problemu kontynuacji w firmach rodzinnych. Współautorka 

I.Koładkiewicz – prekursorka w Polsce wiedzy o nadzorze korporacyjnym  –  wskazuje na 



znaczenie ewolucji mechanizmów nadzoru - od rady familijnej po radę nadzorczą z 

niezależnymi autorytetami, i od „jednowładztwa” założyciela  po system zaawansowanego 

controlingu.  Obserwacje 21 „mistrzów” biznesu  wskazują, że wprowadzenie  nowoczesnych 

metod zarządzania jest możliwe i niezbędne także w małych i średnich firmach. 

Przysłowie mówi „uczmy się na błędach innych” ale czyż nie przyjemniej uczyć się na ich 

sukcesach? Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że decydujące znaczenie dla 

osiągnięcia sukcesu w biznesie ma pomysł, intuicja, pasja, konsekwencja, wiedza, 

zaangażowani pracownicy, ale także i … szczęście.  

Lektura książki dostarcza jeszcze jednej przyjemności. Przyjęta  w niej  metoda anonimowej 

prezentacji firm  wywołuje wprost detektywistyczną pasję rozszyfrowania nazwy badanej  

firmy. Jeśli rozpoznamy ją to długo nie będziemy mogli o niej zapomnieć -  będziemy 

obserwować  jej dalsze poczynania i sukcesy. Nie jest to trudne. Mój syn-licealista - z drobną 

pomocą internetu -  rozszyfrował ich już 14. Powodzenia. 
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