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Abstrakt
Tematyka przedsiębiorstw rodzinnych znajduje się w centrum zainteresowania badaczy różnych dyscyplin naukowych. Artykuł
prezentuje typologie przedsiębiorstw rodzinnych z uwzględnieniem różnych zmiennych. Dokonano przeglądu literatury, wskazując aktualne trendy rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. W związku z tym niniejszy przegląd przyczynia się do rozwoju badań nad przedsiębiorstwami rodzinnymi, wprowadzając
początkową próbę kompleksowego usystematyzowania istniejących definicji firm rodzinnych, które mogłyby zostać wykorzystane przez badaczy w badaniach rodzinnych przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: biznes rodzinny, typologia firm rodzinnych,
specyfika firm rodzinnych

The main problems of the functioning of family enterprises
Abstract
The subject of family enterprises is at the center of interest of researchers from various disciplines. The article presents typologies
of family enterprises taking into account various variables. A review of the literature was carried out, indicating the current development trends of family enterprises in Poland. Therefore, this review contributes to the development of research into family enterprises, introducing an initial attempt to systematise the existing
definitions of family businesses that could be used by researchers
in family business surveys.
Keywords: family business, typology of family business, the family business specifics Kod JEL: L25, L26
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