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KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RODZINNEJ

Wprowadzenie

Firmy rodzinne funkcjonują od zarania dziejów – według Romana Sobieckiego 
„rodzinna forma prowadzenia działalności gospodarczej jest najstarszą zorganizo-
waną formą gospodarowania, a jej pierwowzorem było rodzinne gospodarstwo rolne” 
[20, s. 32]. Jednak dopiero na przełomie XX i XXI wieku naukowcy zaczęli przyglą-
dać się bliżej tym podmiotom. Zaczęły powstawać jednostki badawcze zajmujące 
się przedsiębiorczością rodzinną na wielu renomowanych uniwersytetach, jak np.: 
Harvard Business School, Indian School of Business czy Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie. Rodzina wnosi do firmy wiele pozytywnych cech, do których można 
zaliczyć: stabilność działania, ciągłość (wielopokoleniową) funkcjonowania w prze-
ciwieństwie do strategii szybkiego wzrostu, przygotowywanie sukcesorów do przeję-
cia sterów w firmie przez wiele lat oraz większą skłonność do reinwestycji [6, s. 18]. 
Odporność firm rodzinnych na ostatni kryzys z 2008 r. dowiodła, że powyższe cechy 
mogą odgrywać kluczową rolę dla tych podmiotów i stanowić również wskazówkę 
dla firm nierodzinnych. Z tego też względu warto przyjrzeć się specyfice tych pod-
miotów, a ich atuty replikować w innych podmiotach gospodarczych. Szczególną rolę 
w tym procesie mogą odegrać jednostki naukowo-badawcze.

Pierwsze centrum kształcenia z zakresu przedsiębiorczości rodzinnej powstało 
w 1979 roku w renomowanej Wharton Business School w USA. Od tego czasu nastąpił 
dynamiczny wzrost ofert edukacyjno-szkoleniowych kierowanych do przedsiębior-
ców rodzinnych, co zostało udokumentowane przez badaczy tej tematyki [1, 7, 19]. 
Z badań J. Vinturelli i in. [25] wynika, że istnieje ponad 60 programów uniwersy-
teckich kształcenia w zakresie przedsiębiorczości rodzinnej, przy czym większość 
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z nich jest oferowana przez uniwersytety – głównie w ramach jednostek badawczych 
zajmujących się przedsiębiorczością, np.: w Harvard University, Cornell Univer-
sity, Baylor University czy University of St. Thomas. Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że niektórzy właściciele firm rodzinnych doceniają wysiłki uniwersytetów na rzecz 
kształcenia z przedsiębiorczości rodzinnej i udzielają im wsparcia merytoryczno-fi-
nansowego, jak np.: Antoine Seillère, który wspiera finansowo INSEAD we Francji, 
Stephan Schmidheiny – IMD w Szwajcarii, czy Marek Roleski, który zdecydował się 
wspierać Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Podstawowym celem artykułu jest synteza oraz porównanie programów kształcenia 
w zakresie przedsiębiorczości rodzinnej dokonane na podstawie analizy doświadczeń 
zagranicznych oraz krajowych. W szczególności omówiono zagraniczne programy 
edukacyjno-szkoleniowe oferowane firmom rodzinnym oraz porównano je z progra-
mem wypracowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ze względu 
na brak obowiązującej definicji firmy rodzinnej naświetlono specyfikę tego podmiotu, 
a następnie wskazano sposób kształtowania dla niego oferty edukacyjnej. Omówie-
nie firm rodzinnych w perspektywie potrzeb edukacyjnych może wzbogacić dyscy-
plinę nauk o zarządzaniu przez uwypuklenie roli czynnika rodzinności w zarządzaniu 
firmą. Dodatkowo może wskazać innym ośrodkom akademickim, czy też organiza-
cjom działającym na rzecz firm rodzinnych, na zagadnienia, które należy uwzględ-
niać w kształtowaniu oferty edukacyjnej dla firm rodzinnych.

1. Specyfika firmy rodzinnej

Punktem wyjścia do omówienia oferty edukacyjno-szkoleniowej kierowanej 
do firm rodzinnych powinno być przedstawienie sposobu definiowania tych pod-
miotów. Etap ten jest o tyle istotny, że nie wypracowano jeszcze na świecie jednej 
obowiązującej definicji firmy rodzinnej i przez to w różny sposób mogą być okre-
ślane oraz adresowane potrzeby tych podmiotów. Ivan S. Lansberg i in. na łamach 
„Family Business Review” – jednego z najbardziej prestiżowych czasopism zajmu-
jących się tematyką firm rodzinnych –w 1998 r. zadali pytanie: „czym jest firma 
rodzinna?” [13]. Od tego czasu powstało wiele definicji firm rodzinnych. Jan Klimek, 
analizując sposoby definiowania firm rodzinnych, stwierdził, że najczęściej stosuje 
się dwie z nich: 1) Dennisa T. Jaffe oraz 2) Jona A. Davisa i Renato Tagiuriego [10, 
s. 7]. Pierwsza z tych definicji uznaje firmę rodzinną za „jednostkę, w której dwóch 
lub więcej członków rodziny dzieli pracę i własność” [10, s. 7]. Z kolei Jon A. Davis 
i Renato Tagiuri definiują firmę rodzinną jako „organizację, w której dwóch lub więcej 
członków rodziny ma wpływ na kierownictwo firmy poprzez: wykorzystanie związ-
ków pokrewieństwa, pełnienie funkcji kierowniczej lub prawo własności” [10, s. 7]. 
W uzupełnieniu należy również przytoczyć definicję wypracowaną i rekomendowaną 
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przez federację European Family Businesses – EFB (Europejskie Przedsiębiorstwa 
Rodzinne), która reprezentuje firmy rodzinne w Unii Europejskiej. Według tej fede-
racji za firmę rodzinną uznaje się taką, w której [11]:

 � większość głosów jest w posiadaniu osoby (osób) fizycznej (fizycznych), która 
założyła firmę lub nabyła udziały w firmie, lub w posiadaniu jej małżonka, rodzi-
ców, dzieci, lub bezpośrednich spadkobierców dzieci;

 � głosy większościowe mogą być bezpośrednie lub pośrednie;
 � przynajmniej jeden przedstawiciel rodziny lub krewny jest zaangażowany w zarzą-

dzanie 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% gło-
sów wynikających z posiadanego kapitału.
W założeniu definicja wypracowana przez EFB powinna być powszechnie sto-

sowana – przynajmniej w kontekście europejskim – i powinna ułatwiać badanie 
i porównywanie firm rodzinnych z różnych krajów europejskich. Dodatkowo ocze-
kuje się, że zadanie zbierania danych statystycznych w oparciu o tę definicję powi-
nien realizować Europejski Urząd Statystyczny.

Powyższe definicje pokazują, że złożoność firmy rodzinnej wynika przede wszyst-
kim z oddziaływania rodziny na biznes. Oddziaływanie to następuje w kontekście 
zarządzania firmą oraz posiadania przez członków rodziny udziałów w strukturze 
własnościowej firmy [21, s. 49]. Zatem wpływ rodziny na firmę i jej strukturę wła-
snościową komplikuje relacje biznesowe o cztery wspólnie nachodzące na siebie 
obszary: 1) pracownicy z rodziny (część wspólna „rodzina” i „firma”), 2) właściciele 
z rodziny (część wspólna „rodzina” i „własność”), 3) właściciele spoza rodziny pra-
cujący w firmie (część wspólna „własność” i „firma”), oraz 4) pracownicy i jednocze-
śnie właściciele pracujący w firmie (część wspólna „rodzina”, „firma” i „własność”). 
Owe nachodzące na siebie cztery obszary powodują, że interakcja firmy rodzinnej 
z otoczeniem oraz jej interesariuszami przejawia się w złożoności rodziny i wynika 
przede wszystkim z reprezentowanych przez nią wartości. Firma oraz rodzina kierują 
się odmiennymi systemami wartości mającymi kardynalne znaczenie w kształtowa-
niu strategii firmy oraz jej kultury organizacyjnej. Podstawowa różnica pomiędzy 
systemem biznesowym a rodzinnym wynika z odmienności celów oraz zadań reali-
zowanych przez każdy z nich – w rodzinie jest to przede wszystkim pielęgnowanie 
rodziny przez wychowywanie oraz kształtowanie wartości i postaw jej członków, 
zaś w organizacji – generowanie zysków przez rozwijanie kompetencji. Dodatkowo 
należy zauważyć, że członkowie rodziny przynależą do rodziny dożywotnio, co nie 
występuje w przypadku działalności biznesowej. Odmienność zadań oraz cech obu 
systemów przyczynia się do generowania konfliktów, gdyż rodzina, z właściwym jej 
systemem wartości i zadań, oddziałuje na system przedsiębiorstwa, który realizuje 
odmienne zadania, bazując na odmiennych wartościach. Trudności w pogodzeniu obu 
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systemów mogą tłumaczyć, dlaczego firmy rodzinne stają przed wyzwaniem długo-
trwałego istnienia. Profesor Joe Astrachan, który jest propagatorem firm rodzinnych 
w USA, twierdzi, że proces sukcesji przebiega według zadziwiająco powtarzalnego 
wzorca – w przypadku śmierci założyciela firmy następuje jej sprzedaż bądź likwida-
cja [28]. Według niego zaledwie 5% firmom rodzinnym udaje się przetrwać śmierć 
założyciela. Zatem w tworzeniu i kształtowaniu oferty edukacyjnej dla rodzin posia-
dających firmę punktem wyjścia powinno być uwzględnienie różnic systemowych 
między rodziną a biznesem. Ze względu na fakt, że w rodzinie dominują emocje, zaś 
w biznesie – ustalone reguły i zasady działania, w kształtowaniu oferty edukacyjnej 
dla członków rodziny powinno się uwzględniać treści związane z ładem przedsię-
biorstwa rodzinnego, który pozwala ograniczać wpływ emocjonalności członków 
rodziny na firmę.

Złożoność funkcjonowania firm rodzinnych, przejawiająca się w nachodzeniu 
na siebie trzech wspomnianych wcześniej systemów (rodzina – firma – struktura wła-
snościowa), w kontekście realizowanych przez nie zadań powoduje, że zarządzanie 
firmą rodzinną stanowi duże wyzwanie, częstokroć uniemożliwiając im funkcjono-
wanie w długim horyzoncie czasowym. Zatem zagadnienia związane z zarządzaniem 
firmą rodzinną powinny być omawiane w ramach programów edukacyjnych ofero-
wanych przez uniwersytety, bądź inne podmioty szkoleniowe, które wskażą na naj-
lepsze praktyki firm rodzinnych. Natomiast przyjęcie powszechnie akceptowalnej 
definicji firmy rodzinnej pozwoliłoby miarodajnie badać złożoność tych podmio-
tów oraz kształtować ofertę edukacyjną dla nich w taki sposób, aby uwzględniać 
tę złożoność. Dla przedsiębiorców z mniejszych firm uczestnictwo w takich progra-
mach może stanowić duże obciążenie finansowe, dlatego można się zastanowić nad  
(współ-)finansowaniem ich przez państwo, fundusze europejskie bądź też inne źródła.

2.  Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości rodzinnej 
na poziomie uniwersyteckim

Przyjęcie określonej definicji firmy rodzinnej wraz z analizą słabych i mocnych 
stron firm rodzinnych zlokalizowanych na danym obszarze powinno stanowić punkt 
wyjścia do przygotowania odpowiedniej oferty programowej. Ze względu na wyzwa-
nia działających na danym obszarze firm rodzinnych oferty kształcenia dla tych pod-
miotów mogą wykazywać mniejszy bądź większy stopień zróżnicowania. Wśród 
badaczy, którzy analizowali oferty programowe kierowane do firm rodzinnych, był 
m.in. Alan L. Carsrud [2]. Przedstawił on sposób kształtowania programów kształ-
cenia oferowanych firmom rodzinnym. Według niego programy takie powstawały 
głównie w wyniku potrzeby zaspokojenia popytu ze strony środowiska firm rodzin-
nych oraz sponsorów. Podejście takie reprezentują m.in. ośrodki w: Oregon State 
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University, Northeastern University, Kennesaw State University czy też St. Louis 
University. Według innego podejścia zakłada się tworzenie programów w oparciu 
o osiągnięcia naukowo-badawcze z wykorzystaniem metody studiów przypadku. 
Prototyp takiego programu wypracowano na University of California w Los Ange-
les (UCLA), a następnie rozpowszechniono w całej Kalifornii. Z kolei odmienne 
podejście wypracował Greg McCann ze Stetson University na Florydzie. Stworzył on 
tzw. model holistyczny oparty na systemowym podejściu do kształcenia, w którym 
zakłada się integrację trzech podstawowych funkcji uniwersyteckich: kształcenia, 
prowadzenia badań oraz działalności usługowej [14, 15, 16]. Funkcje te integruje się 
w oparciu o misję oraz wartości uniwersytetu. Takie podejście wymaga planowania 
długoterminowego w oparciu o zdefiniowane wcześniej wartości, a także wdrożenia 
efektywnego systemu komunikacji. Zdaniem G. McCanna to właśnie brak odpowied-
niego planowania długoterminowego przyczynia się w głównej mierze do zaniecha-
nia przez uniwersytety działań na rzecz firm rodzinnych.

Wypracowanie modeli kształcenia oraz specyfika firm rodzinnych odróżniająca 
je od innych podmiotów rynkowych spowodowały, że ośrodki akademickie coraz 
chętniej zaczęły kierować oferty szkoleniowe dla tych podmiotów. Według danych 
jednego z największych globalnych ośrodków zrzeszających firmy rodzinne – Family 
Firm Institute (FFI) z siedzibą w Bostonie (USA) – w 85,3% przypadków kształcenie 
z przedsiębiorczości rodzinnej odbywa się w uniwersytetach, natomiast w mniejszym 
stopniu poza nimi (14,7%). W zakresie kształcenia uniwersyteckiego dominują uczel-
nie z USA (62 ośrodki stanowiące 56,4% ogółu), a w następnej kolejności z Europy 
– 23 ośrodki (20,9%) (zob. tabela 1).

Tabela 1. Kształcenie z zakresu przedsiębiorczości rodzinnej

Region
Ośrodki kształcenia w zakresie przedsiębiorczości rodzinnej

Uniwersyteckie Pozauniwersyteckie

Ameryka Południowa 5 2

Kanada 10 1

Europa 23 6

Kraje leżące nad Oceanem Spokojnym 10 1

USA 62 9

Razem 110 19

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Family Firm Institute.

Nancy Upton oraz Karen Vinton przeprowadziły szczegółowe badanie wśród 
członków Family Firm Institute w latach 1990–1991, gdy tematyka zarządzania fir-
mami rodzinnymi była mniej znana. Badanie Karen Vinton obejmowało komitet 
ds. planowania strategicznego w FFI, zaś Nancy Upton – było prowadzone tylko 
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wśród członków FFI, którzy określili siebie jako profesjonalistów działających na rzecz 
firm rodzinnych. W pierwszym badaniu respondentom przedstawiono do wyboru 
tematy, z jakimi regularnie spotykali się w swojej dotychczasowej praktyce zawodo-
wej (łącznie 41 tematów przyporządkowanych do 11 kategorii), zaś w drugim bada-
niu respondenci mieli za zadanie wymienić tematy, które uważają za istotne w pracy 
konsultingowej z firmami rodzinnymi, oraz wskazać jeden temat, który według nich 
stanie się dominujący w ciągu najbliższych pięciu lat. W tabeli 2 przedstawiono 
wyniki badań dla obu grup.

Tabela 2. Kwestie, z którymi stykają się praktycy biznesu rodzinnego

Badanie Vinton Badanie Upton

Planowanie sukcesyjne Sukcesja przywództwa

Relacja rodzina/firma Konflikty interpersonalne

Efektywność zarządzania Konflikt celów rodziny/biznesu

Wsparcie ciągłości, regeneracji i wzrostu Transfer własności

Planowanie strategiczne Delegowanie

Role i ich ewolucja Planowanie podatkowe

Wejście nowych członków rodziny do biznesu Przepływy pieniężne

Diagnoza i zarządzanie zmianą Niedokapitalizowanie

Finanse, trusty oraz planowanie majątkowe Brak popytu ze strony klientów

Źródło: [22, s. 304].

W obu badaniach sukcesja okazała się najważniejszym tematem dla firm rodzin-
nych. Temat ten jest równie ważny w dzisiejszych czasach, gdyż wiele firm rodzin-
nych staje przed wyzwaniem przekazania władzy następnemu pokoleniu. Polskie 
instytucje zrzeszające firmy rodzinne, jak Instytut Biznesu Rodzinnego, Stowarzy-
szenie Inicjatywa Firm Rodzinnych czy Fundacja Firm Rodzinnych, koncentrują 
swoją działalność właśnie na kształceniu sukcesorów w firmach rodzinnych. Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiła także program „Przewod-
nik po sukcesji w firmach rodzinnych”, w ramach którego przygotowano metodologię 
sukcesji nauczaną podczas seminariów organizowanych w Polsce.

Kolejny ważny temat dla firm rodzinnych stanowi umiejętność zarządzania kon-
fliktem interpersonalnym oraz konfliktami, które pojawiają się na styku rodzina/firma. 
W tym zakresie firmy rodzinne powinny otrzymać wsparcie od psychologów biz-
nesu oraz trenerów. Pozostałe kwestie odnosiły się do zarządzania firmą bądź pla-
nowania finansowego.

Kształcenie przedsiębiorców rodzinnych odbywa się przede wszystkim w ramach 
studiów podyplomowych, m.in. MBA, a także – w mniejszym stopniu – przez ofero-
wanie specjalności uniwersyteckiej z przedsiębiorczości rodzinnej. Lucia Ceja oraz 
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Josep Tàpies zbadali percepcję programu MBA oferowanego przez IESE Business 
School (Hiszpania) wśród 213 studentów reprezentujących 20 krajów [3]. Studenci 
tych studiów stwierdzili, że w firmach rodzinnych występuje więcej problemów ze 
strukturą własnościową oraz przyciąganiem talentów niż w firmach nierodzinnych. 
Dodatkowo uznali, że proces internacjonalizacji oraz wdrażanie nowych technolo-
gii w firmach rodzinnych są powolniejsze niż w ich odpowiednikach nierodzinnych. 
Do zalet pracy w firmach rodzinnych zaliczyli przede wszystkim mniejszą rotację 
pracowników. N. Michael-Tsabari i in. [17] przedstawili również ocenę studentów 
programów MBA o profilu przedsiębiorczości rodzinnej. Z ich badania wynika, że 
w firmach rodzinnych występuje wyższy stopień emocjonalności oraz nepotyzm niż 
w odpowiednikach nierodzinnych. Zatem programy edukacyjne powinny opierać się 
na wsparciu psychologicznym (emocjonalność) oraz zawierać elementy ładu przed-
siębiorstwa rodzinnego (nepotyzm).

Warto zauważyć, że uniwersytety przestały się już zastanawiać się nad zasadnością 
uruchamiania programów edukacyjnych dla przedsiębiorców rodzinnych, natomiast 
ich wysiłki koncentrują się na efektywnym ich wdrażaniu [5]. Z upływem czasu treści 
programów kształcenia dla zarządzającymi takimi podmiotami zaczęły być obszer-
niejsze i zawierać tematy, takie jak: tworzenie strategii rodzinnej, misji oraz warto-
ści, czy też wdrożenie ładu przedsiębiorstwa rodzinnego.

3.  Polskie doświadczenia w kształceniu 
przedsiębiorczości rodzinnej

Model kształcenia przedsiębiorczości rodzinnej został wypracowany w Polsce 
przez zespół powołany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach 
projektu wsparcia przedsiębiorstw rodzinnych, który został uruchomiony w 2009 r. 
[26] i był kontynuowany w 2015 r. Proces wsparcia firm rodzinnych zaproponowany 
przez PARP składał się z kilku etapów realizowanych w ramach wspomnianych wcze-
śniej dwóch projektów (szczegóły podano w dalszej części tego rozdziału). W ramach 
pierwszego projektu zdecydowano o zbadaniu fenomenu firm rodzinnych Polsce, 
a konkretnie przeprowadzeniu badań ilościowych oraz jakościowych, włączając do 
nich szerokie grono różnych uczestników: przedstawicieli firm rodzinnych (zarzą-
dzających i przedstawicieli pracowników), reprezentantów środowisk naukowych, 
organizacji biznesowych oraz prawników. W wyniku przeprowadzonych badań ilo-
ściowo-jakościowych rozpoznano problemy przedsiębiorstw rodzinnych – do tych 
stricte związanych z elementem rodzinności zaliczono następujące [26, s. 38]:
a) konflikty związane z rodzinnym charakterem biznesu,
b) sukcesję,
c) zarządzanie strategiczne,
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d) wzrost, rozwój i profesjonalizację biznesów rodzinnych,
e) problemy natury psychologicznej i społecznej związane z osobą założyciela, suk-

cesorów, udziałowców i pracowników biznesów rodzinnych.
Z powyższego wynika, że najważniejsze wyzwanie dla polskich firm rodzinnych 

stanowi sukcesja rozumiana w kontekście strategicznym, prawnym oraz finanso-
wym, a także psychospołeczne problemy zarządzania firmą rodzinną (relacja rodzina 
– pracownicy oraz relacje wewnątrzrodzinne). Z badania PARP wynika, że potrzebne 
jest wzmocnienie działalności ośrodków szkoleniowych, doradczych i akademickich 
zajmujących się przedsiębiorczością rodzinną Polsce [26, s. 44]. Zwraca się w nim 
również uwagę na fakt, że oferta szkoleniowo-doradcza powinna być głównie kiero-
wana do mikro-, małych i średnich firm rodzinnych, które w perspektywie kilkulet-
niej staną przed wyzwaniem przekazania biznesu następnemu pokoleniu. Całkowity 
czas trwania usługi edukacyjnej dla firm rodzinnych nie powinien przekraczać trzech 
miesięcy i powinien odbywać się maksymalnie w ciągu dwóch dni tygodniowo. 
Warto też zauważyć, że przedsiębiorcy preferują szkolenia blisko miejsca prowadze-
nia działalności. Przekroczenie tych ram znacząco obniża zainteresowanie takimi 
usługami [26, s. 47]. Przedsiębiorcy rodzinni preferują szkolenia w formie tradycyj-
nej, gdyż istotny jest dla nich kontakt z wykładowcą (56% badanych tak wskazało), 
natomiast co czwarty z nich zdecydowałby się na szkolenie mieszane, tj. częściowo 
prowadzone w formie tradycyjnej, a częściowo – przy wsparciu internetowym [26, 
s. 180]. Oznacza to, że uczelnie mogą i powinny odegrać istotną rolę w zaspokojeniu 
popytu na taką usługę edukacyjną.

W ramach kontynuowania prac związanych ze wsparciem firm rodzinnych w Pol-
sce PARP we współpracy ze stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych (główny 
wykonawca) wypracowały szczegółową metodologię wsparcia dla tych podmiotów. Za 
część merytoryczną wsparcia odpowiadał zespół programowy, w skład którego weszli: 
trenerzy, konsultanci, doradcy oraz mentorzy – zarówno z instytucji biznesowych, 
jak i akademickich. Wypracowana przez ten zespół metodologia składa się z czte-
rech następujących części:
1. Analiza specyfiki firm rodzinnych.
2. Koncepcja 6S.
3. Techniki i narzędzia szkoleniowo-doradcze.
4. Szczegółowe scenariusze szkoleń.

W części pierwszej zostały omówione zagadnienia fundamentalne dla funkcjo-
nowania firm rodzinnych, tj. specyfika zarządzania biznesem w kontekście powią-
zań rodzinnych. W tej części metodologicznej bazuje się na paradygmacie myślenia 
systemowego, które umożliwia opisanie dynamiki zmiany i rozwoju wspólnot, której 
reprezentantem jest rodzina. Koncepcja 6S opiera się na sześciu kluczowych obszarach 
funkcjonowania firm rodzinnych: 1) samorozwoju, 2) systemu rodzinno-firmowego, 
3) strategii, 4) sukcesji, 5) społeczności oraz 6) syntezy. Samorozwój oznacza pracę 
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nad rozwojem osobistych kompetencji przywódczych w firmie rodzinnej. Łącze-
nie ról w rodzinie z rolami biznesowymi wymaga rozwoju kompetencji, jak takich: 
samoświadomość, dojrzałość emocjonalna czy empatia. W systemie rodzinno-fir-
mowym kładzie się nacisk na analizę i współgranie wartości reprezentowanych przez 
rodzinę oraz firmę. W strategii określa się pozycję i wpływ rodziny. Proces sukcesji 
wskazuje przedsiębiorcom drogę, jaką muszą przejść, aby proces ten zakończył się 
sukcesem. W firmach rodzinnych istotną rolę odgrywa interakcja ze społecznościami, 
w szczególności tymi lokalnymi, co również zostało uwzględnione w metodologii. 
Synteza oznacza osiągnięcie synergii dzięki efektywnemu zdiagnozowaniu i zrealizo-
waniu pięciu poprzednich obszarów. W diagnozowaniu i uprawnianiu kluczowych 
obszarów funkcjonowania firm rodzinnych służą odpowiednie techniki i narzędzia, 
wśród których na uwagę zasługują opowieści firmowe [27, s. 183]. W części ostatniej 
metodologii prezentuje się szczegółowe scenariusze szkoleń wykorzystywane w pro-
jekcie wspierania firm rodzinnych, odwołując się do różnych aktywności, takich jak: 
ćwiczenia, studia przypadków oraz testy.

Podsumowując, polskie doświadczenia w rozpoznaniu potrzeb firm rodzinnych 
przeprowadzono oddolnie, tj. szczegółowo badając potrzeby podmiotów rodzinnych 
(badanie ilościowe), a następnie prowadząc wywiady pogłębione zarówno z tymi 
przedsiębiorcami, jak i aktorami znającymi tę problematykę (badania jakościowe). 
Wnioski z tych badań posłużyły do opracowania szczegółowej metodologii wsparcia 
firm rodzinnych, która następnie była testowana i dopracowywana w trakcie pro-
wadzonych szkoleń dla przedsiębiorców rodzinnych. Metodologia ta może posłużyć 
jako wskazówka do opracowywania programów edukacyjno-szkoleniowych zarówno 
w uczelniach, jak i przez inne podmioty szkoleniowe.

Podsumowanie

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości rodzinnej systematycznie rozwija się 
na świecie od momentu powołania pierwszego centrum biznesu rodzinnego w Whar-
ton Business School (USA) w 1979 r. i angażuje coraz więcej ośrodków naukowych 
i pozanaukowych. Najwięcej ośrodków kształcenia dla przedsiębiorców rodzin-
nych znajduje się w USA (71), zaś na drugim miejscu w Europie, gdzie znajdują się 
23 jednostki zlokalizowane na uniwersytetach oraz sześć poza uniwersytetami. Na 
przestrzeni lat wyodrębniły się trzy ogólne modele kształtowania oferty edukacyj-
no-szkoleniowej dedykowanej firmom rodzinnym: 1) model popytowy, który dąży 
do zaspokajania potrzeb firm rodzinnych we współpracy ze sponsorami; 2) model 
naukowo-badawczy wykorzystujący studia przypadku oraz 3) model holistyczny. 
Jednak szczegółowa zawartość poszczególnych programów może się różnić między 
sobą, gdyż uwzględniają one specyfikę oraz potrzeby lokalnych przedsiębiorców. Dla 
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uczestników wartość wynikająca z udziału w takich programach stanowi zarówno 
możliwość dokształcania się, jak i nawiązywania kontaktów z przedstawicielami innych 
firm rodzinnych [2]. W szerszym ujęciu programy szkoleniowo-edukacyjne kiero-
wane do firm rodzinnych powinny nie tylko przekazywać dostosowane do potrzeb 
uczestników treści, lecz także służyć scalaniu lokalnego środowiska przedsiębiorców 
rodzinnych oraz interesariuszy działających w otoczeniu firm rodzinnych.

W Polsce analiza potrzeb edukacyjnych dla firm rodzinnych została zbadana 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w trakcie prowadzonych dwóch 
projektów wsparcia skierowanych do tych podmiotów. PARP realizował je w proce-
sie oddolnym, angażując wiele środowisk – naukowe, biznesowe oraz przedstawicieli 
firm rodzinnych (członków rodziny oraz pracowników nierodzinnych) – zarówno 
szczebla kierowniczego, jak i niższego. Dzięki takiemu podejściu wypracowano uni-
kalną metodologię wsparcia firm rodzinnych, która od samego początku była ściśle 
dostosowana do potrzeb głównych beneficjentów projektów. Warto podkreślić, że 
metodologia ta była następnie testowana w trakcie seminariów i szkoleń, w wyniku 
których powstała jej ostateczna wersja.

Odnosząc doświadczenia polskie do badań prowadzonych przez Nancy Upton 
oraz Karen Vinton, można zauważyć, że badanie PARP charakteryzowało podejście 
oddolne oraz włączenie do tego procesu wszystkich możliwych uczestników działa-
jących na rzecz firm rodzinnych. N. Upton zbadała tylko profesjonalistów działają-
cych na rzecz firm rodzinnych, zaś K. Vinton – komitet ds. planowania strategicznego 
w FFI. Jednak obie badaczki doszły do podobnych wniosków, że sukcesja stanowi 
najważniejsze wyzwanie dla firm rodzinnych. Zbieżne wnioski wynikają z badania 
PARP, które wskazuje na proces sukcesji jako kluczowe wyzwanie przedsiębiorców 
rodzinnych. Z tego też względu PARP dalej rozwijała tę tematykę, wypracowując 
m.in. narzędzia wspomagające przedsiębiorców rodzinnych w skutecznym przepro-
wadzeniu procesu sukcesji. Na zakończenie należy podkreślić kluczową rolę, jaką ode-
grała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Polsce, decydując się na badanie, 
a następnie udzielenie wsparcia firmom rodzinnym w postaci szkoleń. Z dużą dozą 
prawdopodobieństwa można stwierdzić, że o podmiotach tych mówiłoby się nie-
wiele bądź w ogóle, gdyby Agencja ta nie zdecydowała się udzielić im tego wsparcia. 
Z kolei zwiększenie zainteresowania firmami rodzinnymi powoduje, że coraz wię-
cej ośrodków naukowych wprowadza tematykę przedsiębiorczości rodzinnej, przy-
czyniając się nie tylko do rozwoju tych podmiotów, lecz także nauki o zarządzaniu. 
Zadaniem niniejszego artykułu było wskazanie zakresu tematycznego oraz sposobu 
kształcenia z przedsiębiorczości rodzinnej, które ułatwi kształtowanie oferty eduka-
cyjnej. W tym celu przeanalizowano i zestawiono modele wypracowane w USA oraz 
w Polsce. Wynika z nich, że proces sukcesji stanowi najważniejsze wyzwanie dla firm 
rodzinnych, i dlatego powinien on stanowić kluczowe zagadnienie w ofercie edu-
kacyjnej kierowanej do nich. Na zakończenie należy podkreślić, że każda uczelnia 
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bądź instytucja szkoląca może wybrać model kształcenia, który został przedsta-
wiony w niniejszym artykule, a następnie go doskonalić na potrzeby własnych słu-
chaczy. Jak bowiem zauważa J. Klimek, „nie można przedstawić jednej uniwersalnej 
metody (sposobu) przygotowania (edukowania) przedsiębiorcy. W każdym przy-
padku procedura postępowania musi być inna, a mądrość nauczycieli i praktyków 
będzie polegała głównie na profesjonalnym dotarciu z określoną wiedzą do zainte-
resowanych” [9, s. 47].
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KSZTAŁCENIE UNIWERSYTECKIE W ZAKRESIE 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RODZINNEJ

Streszczenie

Celem artykułu jest synteza oraz porównanie programów kształcenia w zakresie przedsię-
biorczości rodzinnej, a także analiza doświadczeń zagranicznych oraz krajowych. Artykuł 
szczegółowo omawia rozwój oferty edukacyjno-szkoleniowej w zakresie przedsiębiorczości 
rodzinnej. Przedstawiono w nim trzy podstawowe modele kształcenia przedsiębiorczości 
rodzinnej: 1) model popytowy, 2) model naukowo-badawczy oraz 3) model holistyczny oraz 
przykłady ośrodków akademickich, które funkcjonują według tych modeli. Dla charakterystyki 
ilościowej wykorzystano dane Family Firm Institute z USA, które pokazały, że dominujący 
model kształcenia przedsiębiorczości rodzinnej jest kształtowany przez ośrodki akademic-
kie. Na koniec zaprezentowano polskie doświadczenia w kształceniu firm rodzinnych, które 
wynikają z projektów uruchomionych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Słowa kluczowe: firmy rodzinne, kształcenie, wartości rodzinne, 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

UNIVERSITY-BASED EDUCATIONAL PROGRAMS  
FOR FAMILY BUSINESSES

Abstract

The aim of the article is to synthetize and compare education on family entrepreneurship. It 
also analyzes the experience from abroad and Poland. This article presents closely the devel-
opment of family business training and education. The article refers to three basic family 
business education models: 1) the demand-driven model, 2) the research model and 3) the 
holistic model. Some representatives of these models were provided. The Family Firm Insti-
tute data was used to quantify educational centers and draw conclusions. The data proved that 
the research model implemented at universities is dominant. Finally, the experiences from 
Poland in meeting family business educational needs were addressed and developed by the 
Polish Agency for Enterprise Development under two projects.

Key words: family firms, education, family values, Polish Agency 
for Enterprise Development




