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SPECYFIKA ZARZĄDZANIA PERSONELEM 
W PRZEDSIĘBIORSTWACH RODZINNYCH

Streszczenie: Nie ulega wątpliwości, że najważniejszy element rozwoju tkwiący wewnątrz każdego przed-
siębiorstwa to personel �rmy. Uznaje się, że jego rozwój jest obszarem zarządzania, który najmocniej wią-
że się z ogólnie pojętym rozwojem przedsiębiorstwa. Dlatego też w dobie wzrastającej konkurencji za naj-
ważniejsze przyjmuje się wzmocnienie potencjału ludzkiego poprzez rozwijanie jego kompetencji. Przed 
tym wyzwaniem stoją również przedsiębiorstwa rodzinne. Liczne wyniki badań pokazują, że szkolenia 
nie są ich mocną stroną. Oprócz przeszkód natury praktycznej lub organizacyjnej, do których najczęściej 
zalicza się: wysokie koszty szkoleń, brak planów w odniesieniu do zasobów ludzkich, sposoby postrzega-
nia potrzeb szkoleniowych przez właścicieli i personel czy też niedopasowanie programów, borykają się 
one z wewnętrznymi przeszkodami wynikającymi z ich specy�ki, jak np. władza w rękach jednej osoby 
(przeważnie seniora), nepotyzm w sferze polityki personalnej i kultury organizacyjnej oraz wiele innych. 
Są przykłady, kiedy uwarunkowania rodzinne doprowadziły do upadku niejednej �rmy mającej zdrowe 
podstawy gospodarcze. W artykule ukazano różne problemy funkcjonowania �rm rodzinnych, między 
innymi problem rozwoju zawodowego pracowników. Podjęto też próbę wskazania pewnych rozwiązań, 
które dają możliwość podniesienia aktywności w zakresie doskonalenia personelu. 
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Wstęp

Próby przekształcania zasobów ludzkich w  kapitał są głównym trendem zarządzania. 
Niezależnie od wielkości, rodzaju czy modelu każde przedsiębiorstwo powinno dbać o rozwój 
zasobów ludzkich. Do czynników wpływających na ich rozwój zaliczyć można innowacyj-
ność i  elastyczność przedsiębiorstwa, rozwijanie kultury organizacyjnej sprzyjającej kształ-
towaniu kreatywności i twórczości, inwestowanie w kapitał ludzki, a przede wszystkim szko-
lenie i rozwijanie kompetencji wszystkich zatrudnionych, czyli krótko ujmując, podnoszenie 
potencjału kapitału ludzkiego1. Jednakże, jak dowodzą wyniki badań, inwestowanie w kapitał 
ludzki, w obszary możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa, podnoszące ich konkurencyj-
ność wydają się ciągle niedocenione przez zarządzających �rmami rodzinnymi. Jest to po-
ważny błąd, bowiem zapewnienie pracownikom możliwości zdobycia kolejnych umiejętności 
i podniesienia kwali�kacji stwarza wizerunek atrakcyjnego pracodawcy. Rozwój personelu 
daje szansę przedsiębiorstwu na zdobycie młodych talentów i doświadczonych pracowników. 
Poszerzanie wiedzy i podnoszenie kompetencji pracowników procentuje wzrostem ich za-
angażowania w realizację celów �rmy. Inwestowanie w pracownika z  jednej strony spełnia 
funkcję motywacyjną (zwiększa się przez to potencjał wiedzy pracowników, co ma istotne 

1  B. Kamińska, Management of human resources in the direction of knowledge development in small- and medi-
um-sized enterprises sector, “Actual Problems of Economics” 2012, nr 10 (Vol. 2), s. 152-159.
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znaczenie dla nich samych jak też dla organizacji), z drugiej natomiast prowadzi do wzrostu 
efektywności ekonomicznej, a tym samym zwiększa konkurencyjność �rmy na rynku. 

Celem artykułu jest ukazanie problemu związanego z  rozwojem kadry w  mniejszych 
przedsiębiorstwach, w szczególności w małych �rmach rodzinnych oraz wskazanie pewnych 
rozwiązań, które dają możliwość podniesienia aktywności w zakresie doskonalenia personelu. 

1. Znaczenie przedsiębiorstw rodzinnych w gospodarce kraju

Szczególne zainteresowanie �rmami rodzinnymi zrodziło się w  latach 80. Ich dominującym 
środowiskiem stał się sektor MSP, jednak prawdziwy boom rozpoczął się na przełomie lat 80. i 90. 
wraz z wejściem w życie ustawy o działalności gospodarczej umożliwiającej sektorowi prywatnemu 
prowadzenie tejże działalności na równi z sektorem publicznym. Ustawa ta wprowadzała zasadę, że 
wszystkie podmioty gospodarcze mogą w ramach prowadzonej przez siebie działalności dokonywać 
wszelkich czynności i działań, które nie są przez prawo zabronione. Znosiła też wszelkie obowią-
zujące, szczególnie w odniesieniu do sektora prywatnego, limity. Również istotne znaczenie w tym 
zakresie miała ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i utworzeniu Urzędu Ministra 
Przekształceń Własnościowych, która zliberalizowała dostęp wszystkich podmiotów do uczestnictwa 
w wymianie międzynarodowej. Dzięki tym działaniom nastąpił wzrost małych biznesów, również 
�rm rodzinnych. Stanowią one 36% sektora MSP. Liczne wyniki badań dowodzą, że odgrywają one 
ważną rolę w rozwoju gospodarczym kraju, przede wszystkim regionów, pozwalając efektywniej wy-
korzystywać ich lokalny potencjał. Firmy rodzinne wytwarzają około 10,4% PKB, dając zatrudnienie 
co piątemu pracownikowi sektora MSP2. Posiadają zdolność do generowania wewnętrznych źródeł 
�nansowania rozwoju �rmy. Uważa się, że mniejsze przedsiębiorstwa muszą osiągnąć pewną masę 
krytyczną, od której szybko zwiększa się ich zdolność do przetrwania i wzrostu. Związane jest to ze 
zdolnością �rmy do akumulacji zasobów niezbędnych do przetrzymania dużych wstrząsów. Silną 
stroną są również określone zachowania będące pochodną specy�cznej kultury organizacyjnej pod-
miotów rodzinnych, którą wyróżnia: zaangażowanie pracowników – członków rodziny, zaufanie, po-
czucie stabilności czy możliwość wykorzystania twórczego potencjału napięć między grupą rodzinną 
i pozarodzinną3. Cechy te umożliwiają podejmowanie ryzyka, wspieranie innowacji i utrzymanie wy-
sokiej elastyczności. Jednakże należy wspomnieć też o ich problemach, bowiem �rmy te mają pewne 
ograniczenia i słabsze strony, które przeszkadzają im w funkcjonowaniu. Większość tych problemów 
jest typowa dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw i rodzinność ma na nie niewielki wpływ. 
Istnieją jednak przeszkody dotyczące szczególnie charakteru związku między celem �rmy, liczbą 
i pozycją członków rodziny, a także pozostałym personelem.

2. Modele !rm rodzinnych

Poniższe rozważania stanowią punkt wyjścia dla zrozumienia pewnych konstrukcji po-
jęciowych, które wiążą się z wyodrębnieniem „modelu formy rodzinnej”.

Przyjmuje się, że �rmą rodzinną jest podmiot gospodarczy, gdzie dwóch lub więcej człon-
ków rodziny dzieli pracę i własność �rmy. Sułkowski i Sa�n dodają warunek piastowania funkcji 

2  PARP 2009, s. 27-30.
3  Ł. Sułkowski, A. Marjański, Firmy rodzinne – jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wydawnictwo Polcex, 
Warszawa 2009, s. 122.
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decyzyjnych przez jednego lub więcej członków rodziny, niekoniecznie w formie sformalizo-
wanej4. Wielu badaczy �rm rodzinnych tworzy własne de�nicje określające podmiot rodzinny. 
Stwierdzone jest natomiast, że są one najczęściej tworzone zwłaszcza w tych dziedzinach, gdzie 
przewaga konkurencyjna zależy od zachowania tajemnic związanych z prowadzonymi proce-
sami, gdzie tajemnice technologiczne są niejednokrotnie przekazywane z ojca na syna. Zaletą 
tych �rm jest fakt, że członkowie rodziny troszczą się o siebie znacznie bardziej niż w innego 
typu przedsiębiorstwach. W zamian za to mogą liczyć na lojalność, sumienną pracę oraz więk-
sze zaangażowanie w realizację długofalowych celów �rmy. Można powiedzieć, że zarządzają-
cy �rmami rodzinnymi czują się nieco bezpieczniej, ponieważ otaczają się osobami zaufanymi. 
Z drugiej zaś strony mogą być przytłoczeni większą odpowiedzialnością za �rmę, bowiem jest 
ona najczęściej źródłem utrzymania dla całej rodziny. Stroną negatywną �rm rodzinnych są też 
częste kon�ikty, waśnie rodzinne, a także kon�ikt pokoleń – sposób działania młodego pokole-
nia napotyka na konserwatyzm zasłużonych seniorów. 

Poczynione uwagi dają potwierdzenie uznawania �rm rodzinnych za specy�czny typ 
przedsiębiorstw. Specy�czność ta wynika ze sprzężenia elementów składowych: rodziny i przed-
siębiorstwa. Relacje w tym układzie mają wpływ na istotę �rmy: sposób prowadzenia biznesu, 
cele strategiczne, systemy wartości w niej panujące, politykę �nansową. Specy�kę przedsiębior-
stwa rodzinnego opisuje model systemu przedsiębiorstwa rodzinnego przedstawiony na rys. 1.

Każdy z członków rodziny oraz osób pracujących w przedsiębiorstwie musi znaleźć się 
w jednym z siedmiu sektorów powstałych w wyniku nakładania się na siebie głównych pod-
systemów. Model ten zyskał szeroką akceptację, ponieważ stanowi perspektywę uwzględnia-
jącą różnorodne punkty odniesienia osób w zależności od pozycji zajmowanej w organizacji. 

Należy jednak nadmienić, że specy�kę biznesu rodzinnego za pomocą modelu teo-
retycznego opisywali już w latach 60. XX wieku Tagiurii i Davis. Już wówczas wskazywali 
na typowe problemy utrudniające funkcjonowanie family business: nepotyzm, sukcesję czy 
nawet brak profesjonalnego kierownictwa. Autorzy ci podkreślali konieczność rozróżnienia 
pomiędzy relacjami we własności i zarządzaniu. W rezultacie powstał model, który przed-
stawia �rmę rodzinną jako system szczególnego rodzaju, na który składają się trzy podsys-
temy5:

1. rodzinny – rodzina i jej system wartości;
2. �rma – pracownicy realizujący założony cel �rmy;
3. własność – tworzą ją właściciele i ci, którzy stwarzają warunki do identy�kacji misji 

i celu działania �rmy.

4  Ł. Sułkowski, Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, TNOiK, Toruń 2005, s. 92-93.
5  J. Różański, J. Sokołowski, Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, Wydawnic-
two SWSPiZ w Łodzi, Łódź 2010, s. 82.
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Rysunek 1. Model systemu przedsiębiorstwa rodzinnego

Źródło: M. Zawadka, Firma w rodzinie czy rodzina w �rmie. Metodologia wsparcia �rm rodzinnych, 
PARP, Warszawa 2012.

Prowadzenie !rmy rodzinnej wymaga współdziałania wymienionych podsystemów, to 
z kolei rodzi wiele kon#iktów. Silniejszy charakter kon#iktowości !rm rodzinnych opisuje 
Model Johannissena. Wyróżnia on trzy źródła napięć6 :

1. Napięcie emocjonalne to kon#ikty pomiędzy przedsiębiorczością (innowacje, kre-
atywność) a !lozo!ą paternalizmu, w duchu której zachowują się rodzice.

2. Napięcie związane z własnością i kontrolą !rmy. Kontrola nad !rmą jest pomostem 
łączącym paternalizm i  menedżeryzm. Menedżeryzm w  odniesieniu do !rmy rodzinnej 
musi uwzględniać strukturę i hierarchię w rodzinie.

3. Napięcie związane z celowością działania pojawia się na styku ideologii przedsię-
biorczości i menedżeryzmu. Działalność przedsiębiorcy wynika z jego własnej wizji rozwo-
ju !rmy, natomiast menedżer kieruje się przede wszystkim racjonalnym planem działania.

Ostatni z prezentowanych to model Muglera. Obrazuje miejsce przedsiębiorcy w teo-
retycznych koncepcjach !rmy. Zde!niowane przez liczbę osób podejmujących decyzje (ko-
lumny) oraz przyjęte w modelu funkcje celu (wiersze). 

6  B. Piasecki, Ekonomika i zarządzanie małą �rmą, PWN, Warszawa – Łódź 2001, s. 50.
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Tabela 1. Model �rmy według Muglera

Cele działalności �rmy Liczba osób pracujących

Jedna osoba Wiele osób

Maksymalizacja dochodów 
(zysku)

Typ �rmy (1) Typ �rmy (2)

Zaspokojenie innych potrzeb Typ �rmy (3) Typ �rmy (4)

Źródło: B. Piasecki, Ekonomika i zarządzanie małą �rmą, PWN, Warszawa – Łódź 2001, s. 45.

Pierwszy typ �rmy zakłada, że decydentem jest jedna osoba, a celem maksymalizacja zysku. Model 
ten funkcjonuje w warunkach konkurencji doskonałej, jak też niedoskonałej. W warunkach konkuren-
cji doskonałej maksymalizacja zysku odbywa się poprzez ulepszenie metod produkcji. W warunkach 
innych niż doskonała źródłem zysku jest nierówny dostęp do informacji poszczególnych uczestników 
rynku (krótkotrwały). W drugim typie decydentem może być wiele osób, ale celem pozostaje nadal 
motyw zysku, wzrost �rmy zapewniający odpowiednią pozycję i status lub własną wygodę.

Trzecim typem �rmy, podobnie jak w modelu pierwszym, kieruje jedna osoba, której 
decydującym motywem działania jest możliwość prowadzenia �rmy, podejmowanie decy-
zji, ryzyka, satysfakcja z sukcesu.

Czwarty typ �rmy, podobnie jak trzeci, zakłada zysk, ale rozpatrywany głównie w kate-
goriach sukcesu, nie zaś czynnika dochodowego. Model ten dopuszcza jednak wielu decy-
dentów. Wiele pojedynczych osób i grup próbuje zrealizować swoje indywidualne cele. Ta 
dynamika kolidujących wzajemnie celów współpracujących ze sobą ludzi i ich koalicji może 
być instrumentem zwiększenia skuteczności indywidualnych działań, co może przynosić 
efekty dla całego przedsiębiorstwa, ale może być początkiem jego kłopotów. 

Zatem można stwierdzić, że wszelkie relacje zależą od modelu, formy oraz motywów, 
którymi kierują się właściciele czy pozostali przedstawiciele rodziny. Jednym z  takich 
kon6iktowych obszarów w �rmie rodzinnej jest zarządzanie personelem, między innymi 
w zakresie rozwoju pracowników, który jest ważnym elementem ogólnego rozwoju �rmy. 
Strategia rozwoju oprócz tego że wyznacza kierunek, tempo i sposób rozwoju całej �rmy, 
nadaje też kierunek strategiom funkcjonalnym, wśród których można wymienić strategię 
zarządzania zasobami ludzkimi. Jednym z istotnych jej zadań jest ułatwienie organizacji 
osiągnięcia sukcesu za pośrednictwem zatrudnionych w niej osób. Dzięki sprawnemu 
zarządzaniu zasobami ludzkimi organizacja może polepszać swoje wyniki, wzmacniać 
motywację i zaangażowanie pracowników. Przyjmuje się, że związek między zarządza-
niem ludźmi a  strategią ogólną �rmy może mieć bardzo zróżnicowany charakter. Mogą 
między nimi istnieć różne relacje, które wyznaczają miejsce i  modele strategii personal-
nych. Poza tym należy nadmienić, że zarządzanie zasobami ludzkimi odbywa się zawsze 
w konkretnych warunkach, które tworzone są przez wiele czynników. Ogół tych czynników 
dzieli się na te, które znajdują się na zewnątrz organizacji, oraz te, które występują we-
wnątrz �rmy, tworząc środowisko wewnętrzne funkcji personalnej. Wśród nich wymienia 
się najczęściej: strategię organizacji, jej kulturę, strukturę organizacyjną, kompetencje pra-
cowników itp.7 W �rmach rodzinnych są to także, a może przede wszystkim więzi rodzinne. 

7  A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia – procesy – metody, PWE, Warszawa 2008, s. 45; H. 
Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006, s. 112.
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Dlatego też strategie personalne w �rmach rodzinnych należy pojmować indywidualnie8. 
Często ich specy�ka wynika z ideologii samej rodziny i jest przeciwieństwem systemu �rm 
kierujących się rozsądkiem i racjonalnością9. 

3. Polityka szkoleniowa w przedsiębiorstwach rodzinnych

Najczęściej rozwój pracowników następuje przez powiązanie celów zawodowych pra-
cownika z  celami strategicznymi �rmy. W  konsekwencji następuje zapewnienie rozwoju 
umiejętności i wiedzy kluczowych pracowników w odniesieniu do planów rozwoju organiza-
cji oraz zapewnienie profesjonalizmu zarządzania przez przygotowanie kadry. Udział w szko-
leniach powoduje, że pracownicy mają szersze horyzonty myślowe, wiedzę i zwiększają swoją 
pewność i wiarę we własne siły i możliwości. Dzięki wzrostowi pewności siebie oraz wiedzy 
stają się mniej podatni na stresy związane ze zmianami. Programy ciągłego doskonalenia, 
stosowane w praktyce �rm, zachęcają pracowników do ciągłego wysiłku, a niedosyt wiedzy 
i element ciągłego uczenia się stają się elementami kultury organizacyjnej. Dlatego też organi-
zacje, którym zależy na utrzymaniu wysokiej pozycji rynkowej, muszą dbać o wiedzę i kom-
petencje swoich pracowników, umożliwiać im stały rozwój zawodowy. Im większa jest wiedza 
i skuteczniejszy sposób jej wykorzystania, tym szybszy staje się rozwój �rmy. Zarówno szko-
lenia, jak i inne formy doskonalenia zawodowego stanowią podstawowe narzędzie rozwoju 
personelu. Traktowanie szkolenia jako ciągłego procesu zaspokaja potrzebę samorealizacji, 
integruje pracownika z �rmą oraz stwarza możliwość realizacji zaplanowanej ścieżki kariery. 

Teoretyczne rozważania na temat polityki szkoleniowej w  sektorze MMSP, w  tym 
w przedsiębiorstwach rodzinnych, skonfrontowano z wynikami badań prowadzonych w la-
tach 2006–200910. Wnioski wynikające z analizy danych uwidaczniają problemy charakte-
rystyczne dla tego rodzaju przedsiębiorstw. 

Jak już wcześniej wspomniano, obecna struktura wielkości �rm rodzinnych odzwier-
ciedla strukturę sektora MMSP. Dominują wśród nich mikroprzedsiębiorstwa (90%). Pra-
wie co dziesiąta (9%) �rma rodzinna określa się jako małe przedsiębiorstwo, a tylko 1% za-
licza się  do  �rm  średniej  wielkości. W  polskiej przedsiębiorczości rodzinnej dominującą 
formą prawną (81%) jest działalność gospodarcza osoby �zycznej. Jak podają statystyki, 
średni wiek  �rmy  rodzinnej wynosi około 14 lat, podobnie jak �rm nierodzinnych z sekto-
ra MMSP. Z kolei w podziale regionalnym największy  odsetek  �rm rodzinnych występuje 
w  województwach opolskim i  kujawsko-pomorskim11. 

Analizując wyniki badań w  zakresie kształcenia personelu, należy stwierdzić, że 
w obszarze podnoszenia kompetencji personelu małe �rmy, w tym rodzinne, nie wypadają 
najlepiej. W większości małych �rm nie wykorzystuje się żadnych programów kształcenia 
pracowników, nawet w stosunku do tych, którzy wykazują dobrą wolę w podnoszeniu kwa-
li�kacji i mają ku temu predyspozycje. Mowa również o członkach rodziny, co może dziwić. 
Takie działania są dowodem na bierność niektórych pracodawców, w tym właścicieli �rm 
rodzinnych, czego potwierdzeniem mogą być też liczne wyniki wcześniejszych badań. Z in-

8  Ł. Sułkowski, A. Marjański, Firmy rodzinne…, s. 132-131.
9  Ł. Sułkowski, Organizacja a rodzina. Więzi familijne w życiu gospodarczym, TNOiK, Toruń 2004, s. 161-167.
10  O. Konieczny, R. Schmidtke, Inwestycja w kadry. Perspektywa małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. WYG 
International Sp. z o.o., Kraków 2007; Raport końcowy – Badanie &rm rodzinnych, PARP, Warszawa 2009.
11  Raport końcowy – Badanie &rm rodzinnych, PARP, Warszawa 2009.
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formacji zawartych w publikowanych źródłach można wywnioskować, że znaczna grupa 
pracowników małych �rm, również rodzinnych, nie brała udziału w  innych szkoleniach 
poza wymaganymi przez prawo12. Może to oznaczać, że decydenci nie inwestują w rozwój 
umiejętności personelu, poszerzanie jego wiedzy w danej specjalizacji. Działania inwesty-
cyjne podejmowane przez �rmy rodzinne nie wyróżniają się na tle pozostałych przedsię-
biorstw sektora MMSP. Zdecydowanym priorytetem są nadal przedsięwzięcia obejmujące 
zakup nowych maszyn i  urządzeń, natomiast niewielką popularnością cieszą się działania 
szkoleniowe. Potwierdza to Raport końcowy „Badanie �rm rodzinnych”, w którym podano, 
że w ostatnich dwóch  latach  korzystanie  ze  szkoleń  i  doradztwa  nie było zjawiskiem 
powszechnym w �rmach rodzinnych (ok. 15%). Jednakże należy nadmienić, że uzależnione 
jest to w pewnym stopniu od wielkości �rmy, bowiem okazuje się, że najrzadziej korzystały 
z nich �rmy mikro (8%), częściej �rmy małe (17%), najczęściej, chociaż należy zaznaczyć, 
że i  tak stosunkowo rzadko – �rmy średnie (37%). Mikroprzedsiębiorstwa i małe również 
rzadziej deklarowały zainteresowanie usługami szkoleniowymi. Wskazuje to na fakt, że 
im większa �rma, tym większe prawdopodobieństwo, że wśród podejmowanych przedsię-
wzięć inwestycyjnych znajdowały się również inwestycje miękkie. Domniemanym powo-
dem może być fakt, że tego typu szkolenia przynoszą efekty trudno mierzalne i długofalowe 
i  stąd mniejsza skłonność do ich realizacji. Przyczyn braku zainteresowania szkoleniami 
w opisywanym sektorze jest wiele. Najczęściej podawane odpowiedzi, to: zbyt mała �rma, 
brak potrzeby szkolenia, źle dobrana tematyka szkoleń, brak czasu, brak pracowników na 
zastępstwa. Respondenci wśród innych powodów niekorzystania z inwestycji szkoleniowo-
-doradczych podawali specy�kę przedsiębiorstwa oraz de�cyt podaży ze strony �rm świad-
czących   usługi  szkoleniowo-doradcze, a także  brak  w  najbliższej  okolicy odpowiedniej 
�rmy, która mogłaby świadczyć taką usługę. Jako jedną z ważnych przyczyn podano brak 
środków pozwalających na przeprowadzenie miękkich inwestycji. Przypuszczać należy, że 
w przypadku �rm rodzinnych może to być problem rodzinności. W większości tych �rm 
własność i   zarządzanie  skupione  są w  rękach założyciela. Z Raportu PARP wynika, że 
w badanych �rmach zdecydowanie przeważają te o   większościowych udziałach rodziny 
(93%). W  �rmach tych najczęściej pracują przedstawiciele pierwszego pokolenia (blisko 
90%) i oni też najczęściej są decydentami w przedsiębiorstwach, nawet w tych, w  których 
pracuje więcej niż jedno pokolenie. To założyciele najczęściej mają największy wpływ na 
proces decyzyjny i nie zawsze widzą potrzebę rozwoju kadry spoza rodziny. Często też ob-
szar organizacji pracy i zarządzania personelem traktowany jest po macoszemu. Dlatego też 
na relatywnie niskim poziomie jest zainteresowanie potencjalnymi szkoleniami adresowa-
nymi  do grupy  �rm  rodzinnych. 

Analiza materiału badawczego również wskazała, że jednym z istotnych obszarów proble-
mowych, często nieuświadamianych przez �rmy rodzinne, jest obszar zarządzania personelem. 
Oprócz dużego braku wiedzy na temat zarządzania pracownikami osoby zarządzające nie po-
siadają również świadomości swoich niskich kompetencji w tym zakresie, natomiast niechęć do 
zatrudniania na stanowiskach kluczowych osób spoza rodziny zarówno w trakcie powstawania, 
jak i rozwoju �rmy jest przez nich usprawiedliwiana. Zatrudnianie członków rodziny wiąże się 

12  Badania przeprowadzone w projekcie „Inwestycja w kadry” na próbie 1000 przedsiębiorstw z sektora MSP 
po 1/3 liczebności próby dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Szerzej: O. Konieczny, R. Schmidtke, 
Inwestycja w kadry. Perspektywa małych i średnich…
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przede wszystkim z  większym zaufaniem do tych osób. Więzy krwi, podzielanie wspólnych 
wartości, współodpowiedzialność za nazwisko, markę �rmy powodują, że założyciele �rm mają 
pewność, że nie zostaną przez członków rodziny oszukani. Dlatego też zajmują oni w strukturze 
�rm kluczowe stanowiska i są odpowiedzialni za ważniejsze decyzje. W opinii przedsiębiorców/
właścicieli, pracownicy z rodziny poprzez więzy krwi i pracę na wspólny rachunek są dodat-
kowo zobligowani do efektywniejszej pracy, a także są bardziej niż pracownicy spoza rodziny 
skłonni do poświęceń na rzecz �rmy (np. nieodpłatnej pracy w nadgodzinach). Z tego też po-
wodu większość z nich ma zamknięty dostęp do kluczowych stanowisk kierowniczych dla osób 
spoza rodziny. Sytuacje te kreują niebezpieczeństwa związane z brakiem kompetentnej kadry 
i stanowią jedną z kluczowych barier rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce.

Jak podano, wśród powodów niekorzystania ze szkoleń pojawiało się przeświadczenie o  zbyt 
małej wielkości �rmy, aby móc sięgnąć po tego typu inwestycje.  Ten argument był najczęściej  wy-
suwany   przez  przedstawicieli mikro�rm, ale co ciekawe – pojawiał się również w  grupie �rm ma-
łych i średnich. Może to świadczyć o występowaniu specy�cznej perspektywy postrzegania działań 
szkoleniowych. Wskazane przyczyny, jak widać, nie do końca usprawiedliwiają słabą aktywność 
szkoleniową badanych podmiotów. Powoływanie się na brak środków �nansowych może być nie-
uzasadnione, ponieważ znaczna część nie przejawia zainteresowania, nawet gdy są one częściowo 
płatne, a nawet bezpłatne (pomoce unijne). Z powyższego wynika, że przedsiębiorcy nie są do 
końca zorientowani w możliwościach, formach oraz metodach dostarczania wiedzy, gdyż oprócz 
konwencjonalnego czy tradycyjnego przekazu coraz częściej spotyka się nauczanie z wykorzysta-
niem technologii sieciowych, zapewniające elastyczność, jeżeli chodzi o czas i miejsce. Problem do-
boru tematyki to nie wyłącznie sprawa �rm szkoleniowych, ale niekiedy skutek braku współpracy 
przedstawicieli małego biznesu z ośrodkami edukacyjnymi. Niestety, często wyzwaniem dla reali-
zatora usługi szkoleniowo-doradczej jest to, że potrzeby szkoleniowe �rm rodzinnych mają często 
charakter nieuświadamiany. Świadczą o tym  pozytywne reakcje na propozycje szkoleń (choć na 
początku nie wskazywały potrzeb szkoleniowych, to po przedstawieniu konkretnych propozycji 
zmieniały nastawienie). Dlatego też zasadne jest, aby przygotowywana usługa szkoleniowa zosta-
ła poprzedzona profesjonalnym doradztwem, które pozwoli zdiagnozować potrzeby szkoleniowe 
�rmy rodzinnej. 

4. Propozycje do rozważenia 

Oczywistym jest, iż kształtując treści programów szkolenia należy odnieść się do specy-
�ki �rmy oraz jej strategicznych założeń, przekładając je na język kompetencji, czyli okre-
ślając skrótowo – co pracownicy muszą wiedzieć, jakie umiejętności posiadać. Od tego też 
zależy dobór formy i metod szkolenia. Jednakże w obliczu występujących problemów z or-
ganizacją szkolenia w mniejszych �rmach, w tym rodzinnych (konieczność wyjazdu, brak 
zastępstwa itp.), wydaje się zasadne wskazanie innych rozwiązań, które mogą rozwiązać 
podane problemy, a jednocześnie stworzyć możliwość podnoszenia kwali�kacji personelu, 
również, a może przede wszystkim – sukcesorów.

Obok tradycyjnych metod szkoleniowych istnieje grupa szkoleń, które pozwalają na 
podnoszenie kwali�kacji pracowniczych bez konieczności bezpośredniego uczestnictwa 
w kursach. Interesującą formą kształcenia zawodowego jest tzw. „szkolenie kaskadowe”. Po-



55
Specy�ka zarządzania personelem w przedsiębiorstwach rodzinnych

lega ono na przeszkoleniu pewnej grupy specjalistów, często kierowników średniego szcze-
bla, posiadających wysoki poziom kompetencji i umiejętności. Zdobytą wiedzę przekazują 
następnie kilku podwładnym, którzy z kolei kształcą następnych. Ten sposób kształcenia 
zapewnia fachową grupę specjalistów – trenerów wewnątrz organizacji. 

Kolejną formą jest e-learning, czyli szkolenia pracownicze z wykorzystaniem technolo-
gii komputerowej. Dzięki tej innowacyjnej metodzie pracodawca ma możliwość organizacji 
kursów z wykorzystaniem mediów elektronicznych. Założeniem szkoleń e-learningowych jest 
to, iż odbiorca zdobywa wiedzę, wykonując wszelkie zaliczenia za pomocą komputera oraz In-
ternetu. Szkolenia elektroniczne to przede wszystkim znaczna redukcja kosztów $nansowych, 
bądź ich całkowite zniwelowanie (dojazd pracownika, ponoszenie kosztów związanych z wy-
nagrodzeniem prowadzącego szkolenie). Plusem elektronicznych szkoleń jest także oszczęd-
ność czasu związana z przygotowaniem kursów. Ponadto pracodawca ma pełną możliwość 
bieżącego przeglądu realizowanych kursów przez poszczególnych pracowników. Ważną i do-
cenianą zaletą wynikającą z używania elektronicznych kursów jest możliwość przeprowadza-
nia szkoleń w różnych oddziałach $rmy, gdzie liczba osób wykonujących dany kurs w tym 
samym czasie może być dowolna. Szkolenia w trybie e-learningu w mniejszym stopniu dezor-
ganizują pracę przedsiębiorstwa w porównaniu ze szkoleniami tradycyjnymi, wymagającymi 
zaangażowania wielu pracowników jednocześnie bądź ich wyjazdu13.

Następną formą są metody korespondencyjne, które oznaczają edukację prowadzoną 
przez pośrednictwo i pomoc poczty, bez kontaktów bezpośredniej edukacji między nauczy-
cielem a szkolonym14. 

Jak widać, współczesne technologie pozwalają także na bezpośredni kontakt w czasie rzeczy-
wistym pomiędzy uczestnikami szkolenia za pomocą audio- lub wideokonferencji, bez względu na 
dzielącą strony odległość. Mówiąc o zaletach metod korespondencyjnych warto nadmienić, że po-
zwalają one na osobistą i jednostkową ocenę wiedzy oraz postępów ocenianych przez trenera-kon-
sultanta, bez uczestniczenia w tym innych uczestników szkolenia. Metody te cechuje elastyczność, 
ponieważ uczestnik może się kształcić bez konieczności dostosowania się do wymogów i rygorów 
kursów stacjonarnych15. Poza tym mają one charakter osobisty, ponieważ pozwalają osobiście wy-
bierać i decydować o sposobie czy też czasie konsultacji z prowadzącym kurs, co pozwala uczestni-
kowi kursu na realizację nauki w dogodnym dla niego czasie, który nie koliduje z czasem pracy czy 
wykonywanymi obowiązkami w $rmie. Zatem jak pokazano, istnieje wiele możliwości szkolenia 
kadry, jednakże istotne jest, aby zarządzający byli świadomi, że szkolenie i doskonalenie pracowni-
ków generuje w późniejszym okresie większą efektywność pracy całego przedsiębiorstwa.

Podsumowanie
 
Współczesne przedsiębiorstwa, podobnie jak współczesne życie, wymagają bezustan-

nego uczenia się i  rozwoju, bowiem zdobyte kompetencje oraz wiedza pracowników nie 
zanikają tylko wtedy, gdy są one regularnie i sukcesywnie odnawiane. Dlatego też szczegól-
nie ważne dla pracodawcy i personelu jest dążenie do wzmocnienia potencjału ludzkiego 

13  M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, O$cyna Wydawnicza, Kraków 2005, s. 6; K. Klincewicz, Zarządzanie 
wiedzą jako przykład mody w zarządzaniu, „Organizacja i Kierowanie” 2004, nr 1, s. 3.
14  Półturzycki 1998, s. 132.
15  M.J. Kubiak, Wirtualna edukacja, Wydawnictwo „MIKOM”, Warszawa 2000, s. 78.
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poprzez rozwijanie jego kompetencji. Podejście to powoduje, że coraz częściej można zaob-
serwować symptomy korzystnych zmian w sposobie zarządzania pracownikami w sektorze 
MMSP, w którym to dominują �rmy rodzinne. Niestety, należy zaznaczyć, że nadal nie jest 
to zjawisko powszechne, zwłaszcza w zakresie rozwoju zawodowego pracowników. Cytowa-
ne wyniki badań �rm rodzinnych pokazały, że pracownicy tych przedsiębiorstw mają nie-
wielkie szanse na możliwość doskonalenia swoich umiejętności16. Można zatem przypusz-
czać, że pracownicy oprócz dość nielicznych wyjątków nie są traktowani jako najcenniejszy 
zasób �rm. Zatem zarządzanie personelem w omawianych �rmach wydaje się być nadal 
problemem zasługującym na najwyższą uwagę. W związku z powyższym rodzi się pytanie – 
jak zmienić podejście zarządzających. Specjaliści od zarządzania podpowiadają różne roz-
wiązania. Mimo to trudno jest wskazać konkretne rozwiązanie, szczególnie w przypadku 
�rm rodzinnych. Każda z nich ma swoją specy�kę, dlatego też zamierzone działania muszą 
wynikać z jej potrzeb i uwarunkowań, a także z przyjętych strategii zarządzania.
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THE SPECIFICITY OF PERSONNEL MANAGEMENT IN FAMILY BUSINESSES

Summary: Beyond all question, the most important element of development residing inside a com-
pany is its sta". It is acknowledged that the sta" development constitutes a management area which is 
strongly combined with a broadly de�ned development of a company. #erefore, within the context 
of an increasing competition, the workforce strengthening by means of competence development, 

16  O. Konieczny, R. Schmidtke, Inwestycja w kadry. Perspektywa małych i średnich…, s. 34-40; Raport końcowy 
– Badanie %rm rodzinnych...
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seems to be the most vital. Family businesses also face this challenge. �e numerous research results 
show that trainings are not their strengths. Apart from practical or organizational obstacles, includ-
ing mainly: a high cost of a training, the lack of plans concerning human resources, di�erent ways 
of perceiving the training needs by the owners and the sta� or unsuitable programs, the companies 
struggle with inner obstacles coming from their speci�cs such as: power in the hands of one person 
(mainly a senior), nepotism in the sphere of personal politics and organizational culture as well as 
many others. �ere are examples, when the family conditionings have lead to the bankruptcy of quite 
a few companies with sound economic footing. �e article shows di�erent functional problems of 
family businesses, among others, a problem with professional development of the employees. It also 
takes an attempt to indicate some solutions, which give a possibility to raise activity in the scope of 
sta� development.   

Keywords: human resources, family businesses, training, development of human resources


