
Jegorow D., Krawczyk G. (2012), Przedsiębiorczość znana czy nieznana? 
http://wpti.civis.org.pl/index.php?/Ze wiata- nauki/przedsiebiorczosc-znana-czy-
nieznana.html 
 

 

PRZEDSIEBIORCZOŚĆ ZNANA, CZY NIEZNANA? 

Dr Dorota Jegorow – Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej 

Dr Grzegorz Krawczyk – Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji 

Społecznej 

 

Analizując wyniki najnowszych badań dotyczących ogółu inicjatyw realizowanych 

w Polsce, a odnoszących się do obszaru przedsiębiorczości można odnieść wrażenie, 

iż jest to tematyka bardzo popularna, a jednocześnie odbiegająca w wielu 

przypadkach od istoty sprawy. 

Definicji przedsiębiorczości jest bardzo wiele i czasem wydają się one być ze sobą 

nawet sprzeczne. Sprzeczności te jednak są pozorne. Niezależnie od toczących się 

potyczek definicyjnych w ujęciu przedmiotowym przedsiębiorczość należy rozumieć 

jako aktywną działalność w sferze gospodarczej polegającą np. na prowadzeniu 

własnego przedsiębiorstwa. W ujęciu podmiotowym natomiast przedsiębiorczość 

należy rozpatrywać od strony cech osobowości jednostki – człowieka, tj. zdolność do 

kreowania i zaspakajania zarówno swoich, jak i cudzych potrzeb. W tym ujęciu 

cudzych oznacza zarówno współpracowników, jak i odbiorców tworzonych dóbr 

zarówno produktów, jak i usług1. 

Niestety powielanym często błędem są z założenia nieudolne próby budowania 

przedsiębiorczości w wymiarze nie uwzględniającym korelacji płaszczyzny 

przedmiotowej z podmiotową. 

Przedsiębiorczość to talent - giętkość i motywacja do nieustannego poszukiwania 

nowych rozwiązań poprzez kreatywne zastosowanie dostępnych zasobów danych 

                                                      

1
 D. Jegorow [red.], Przewodnik po przedsiębiorczości społecznej. Przedsiębiorczość społeczna – nowe oblicze, 

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „CIVIS”, Chełm, 2010, s. 16-28. 
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oraz przystosowanie się do nowych warunków funkcjonowania, w zależności od szans 

i narzuconych ograniczeń, akceptacja faktu, iż lepsze pomysły z czasem wyprą te 

słabsze2. Przedsiębiorczość to coś więcej niż zdolność zarządzania ryzykiem w celu 

wypracowania zysku3. Od tradycyjnej działalności biznesowej przedsiębiorczość 

wyróżnia unikalna cecha tzw. „kreatywnej destrukcji”. Sytuacja ta pojawia się w 

momencie, gdy na rynku następuje zmiana polegająca na wprowadzeniu na dany 

rynek nowego/lepszego produktu/usługi, nowych metod produkcji, nowych źródeł 

podaży lub reorganizacja danej gałęzi przemysłu, w wyniku której wypierane są mniej 

produktywne rozwiązania4. 

Przedsiębiorczość to cecha działania zmierzającego do zapewnienia racjonalnej i 

efektywnej koordynacji zasobów społecznych i gospodarczych 

przedsiębiorstwa/organizacji, umożliwiająca osiąganie racjonalności gospodarowania 

oraz efektywności ekonomicznej, która wyraża stopień osiąganej racjonalności. 

Motywem przedsiębiorczości jest dążenie do uzyskania efektywności pozwalającej na 

bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa/organizacji i stwarzającej podstawy jego 

rozwoju. 

Przedsiębiorczość to zdolność do kreowania i zaspokajania swoich i cudzych potrzeb5. 

Przedsiębiorczość to zdolność i umiejętność zorganizowania czynników wytwórczych 

i zarządzania nimi oraz uruchamianie nowych dziedzin działalności na bazie 

autentycznych innowacji lub ich twórczego naśladownictwa6. 

Przedsiębiorczość to postawa człowieka wobec sytuacji decyzyjnych, z którymi się 

spotyka7. 

                                                      
2
 A. Jagiełło-Rusiłowski, Lekcje przedsiębiorczości społecznej, Artykuł, z wydania nr 3/2008 [w:] 

www.trendy.ore.edu.pl.  
3
 A. Jagiełło Rusinowski, Lekcje przedsiębiorczości społecznej (3) [w:] www.edunews.pl [za:] Edukacja i Dialog, 

nr 200, 09/2008. 
4
 Ibidem. 

5
 S. Gregorczyk, M. Romanowska, A. Sopińska, P. Wachowiak, Przedsiębiorczość bez tajemnic, Wyd. WSiP, 

Warszawa 2002, s. 5. 
6
 M. Pietraszewski, Szansa dla przedsiębiorczych, Wyd. eMPi2, Poznań 2002, s. 11. 

http://www.trendy.ore.edu.pl/
http://www.edunews.pl/
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Przedsiębiorczość to proces tworzenia czegoś nowego i wartościowego, który jest 

związany z podejmowaniem ryzyka finansowego, zawodowego, psychologicznego i 

społecznego8. 

Przedsiębiorczość to umiejętność dostrzeżenia i wykorzystania nowych możliwości 

produkcyjnych, usługowych, organizacyjnych, dających szanse na relatywnie duże 

korzyści w warunkach braku pewności co do sukcesu całego przedsięwzięcia9. 

Przedsiębiorczość jest ideą, która ma doprowadzić do istotnych zmian w działalności 

gospodarczej. Jest to kierunek myślenia przyjęty w rozwiązywaniu problemów przede 

wszystkim ekonomicznych, przyznający ludziom prawo do tworzenia i przekształcania 

gospodarki, w której nie są jedynie biernymi wykonawcami, ale inicjatorami działań10. 

Przedsiębiorczość to zachowanie człowieka lub organizacji polegające na 

poszukiwaniu i stosowaniu nowych rozwiązań wymagających więcej energii, 

inicjatywy i pomysłowości oraz umiejętnego oszacowania koniecznych nakładów 

(czasu, wysiłku, środków) i możliwych do osiągnięcia korzyści w obszarze 

występujących ograniczeń i możliwości, a także skłonność do brania na siebie ryzyka i 

odpowiedzialności za swoje decyzje i działania11. 

Przedsiębiorczość12 daje siłę niezbędną do postępu gospodarczego, bez której 

gospodarka byłaby statyczna, strukturalnie sparaliżowana i skazana na upadek. 

Udane przedsięwzięcie, uruchamia reakcję łańcuchową, zachęcając innych 

                                                                                                                                                                      
7
 B. Barańska, J. Gierczycka, D. Szostek, Przedsiębiorczość, Wyd. Videograf Edukacja sp. z o. o., Katowice 2002, 

s. 33. 
8
 Ibidem, s. 33. 

9
 Ibidem, s. 34. 

10
 M. Pietraszewski, Szansa dla przedsiębiorczych, op. cit., s. 11. 

11
 J. Musiałkiewicz, Podstawy przedsiębiorczości, Wyd. EKONOMIK, Warszawa 2002, s. 14. 

12
 Wg Josepha Schumpetera. 
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przedsiębiorców do powielenia i ostatecznie rozpowszechnienia innowacji, aż do 

momentu „kreatywnej destrukcji”13. 

Termin „przedsiębiorczość” opisuje połączenie kontekstu, w którym usytuowana jest 

okazja, zestawu cech charakteru koniecznych do rozpoznania i skorzystania z tej 

okazji oraz osiągnięcie określonych wyników14. Przedsiębiorczość to zarówno 

umiejętność, zdolność, cecha, proces, postawa, jak i talent, a zatem jest to trudna 

sztuka wystawiana na żywo, gdzie wielu aktorów, o bardzo zróżnicowanych 

możliwościach próbuje odegrać powierzone im role. Nie ma jednak szansy na próby 

przed premierą. I nie jest to spektakl „jednego widza”. Spektakl rozgrywa się na żywo, 

a nieprzychylnych krytyków na widowni jest często więcej, niż rzeczywiście 

„zainteresowanych tematem”. Aktorzy pozbawieni scenariusza zdani są często 

wyłącznie na własną kreatywność, a reżyser pełniący jednocześnie funkcję menedżera 

grupy musi podejmować często ryzykowne decyzje niekoniecznie aprobowane przez 

członków organizacji. Jednak sztuka musi trwać, a ludzie ją wystawiający winni 

nauczyć się rozgraniczać „grę uczuć” od „twardej gry biznesu”. 

Słowo „przedsiębiorczość” ma swoje wady i zalety. Jego dobrą stroną jest to, że 

konotuje specjalną, wrodzoną zdolność do wyczuwania i aktywnego korzystania z 

okazji poprzez łączenie kreatywnego myślenia z wyjątkową determinacją do 

tworzenia lub wprowadzania w życie czegoś nowego. Jego złą stroną jest natomiast 

to, że jest to termin ex post, ujawnienie się prawdziwych rezultatów działalności 

przedsiębiorczej wymaga bowiem upływu czasu15, który nie zawsze jest dostrzegany 

przez graczy rynkowych. 

                                                      
13

 R. L. Martin, S. Osberg, Social Entrepreneurship: The Case for Definition [w:] Stanford Social Innovation 

Review, Leland Stanford Jr. University, Spring 2007, s. 29-39. Artykuł dostępny w wersji polskiej na www.ngo.pl, 

tłum. M. Kolankiewicz. 
14

 Ibidem, s. 29-39. 
15

 Ibidem, s. 29-39. 



Jegorow D., Krawczyk G. (2012), Przedsiębiorczość znana czy nieznana? 
http://wpti.civis.org.pl/index.php?/Ze wiata- nauki/przedsiebiorczosc-znana-czy-
nieznana.html 
 

 

Niestety nauka nadal nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie: Skąd biorą się 

przedsiębiorcy16? Transformacyjne przywództwo - wyczucie potrzeb i nadanie sensu 

działaniom członków zespołu w miejsce systemu „kija i marchewki"17, to wyzwania 

stojące przed współczesną przedsiębiorczością. Potrzeba szybkiego reagowania, 

umiejętności szybkiego docierania do informacji i ich agregacji, to niezbędne atrybuty 

współczesnego przedsiębiorczy. 

Szczególną odmianą przedsiębiorczości jest przedsiębiorczość społeczna. Jest to 

pewne zawężenie przedsiębiorczości do działań ukierunkowanych głównie nie na 

wymiar ekonomiczny, a społeczny. Najogólniej rzecz ujmując można przyjąć, że 

charakteryzuje ją: tworzenie i podtrzymywanie wartości społecznej (wrażliwość i 

wyczucie grupy), innowacyjne rozwiązanie wypierające dotychczasowe działania oraz 

poczucie odpowiedzialności wobec grupy, której się służy i gotowość do 

odpowiadania za wszelkie konsekwencje swoich działań, czyli świadomość ryzyka. 

JEDNOSTKA PRZEDSIĘBIORCZA 

Chcąc w sposób jednoznaczny mówić o tym, czym winna charakteryzować się 

jednostka przedsiębiorcza najpierw trzeba znaleźć odpowiedź na pytanie: Czy 

przedsiębiorczości można się nauczyć? Analiza literatury przedmiotu wskazuje w tym 

zakresie szereg wewnętrznych sprzeczności. Z jednej strony odnaleźć można liczne 

opracowania wskazujące rzeczywiście na możliwość nauczenia się „bycia 

przedsiębiorczym/ą”, a z drugiej strony inne opracowania wskazują, iż nie każdy może 

stać się jednostką przedsiębiorczą. Jak jest zatem w rzeczywistości? Postawa 

przedsiębiorcza będąca wynikiem zręcznej kompilacji cech kierunkowych osobowości, 

tj. m.in. zainteresowań, uczuć i myśli oraz cech instrumentalnych osobowości, tj. 

umiejętności osobowych i praktycznych rozwijanych zarówno w ramach edukacji 

formalnej, jak i nieformalnej, nie jest powszechna. Gdyby tak było, Polska nie 

                                                      
16

 A. Jagiełło Rusinowski, Lekcje przedsiębiorczości społecznej (3), op. cit. 
17

 Ibidem. 
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borykałaby się dziś z poważnym problem wysokiego bezrobocia oraz małej aktywizacji 

zawodowej. Braku postaw przedsiębiorczych w narodzie polskim doszukiwać się 

należy m.in. w niewydolnym systemie edukacji, zarówno na poziomie 

ponadgimnazjalnym, jak i wyższym oraz systemie pomocy społecznej sprzyjającym 

jednostkom biernym, niewydolnym i niejednokrotnie roszczeniowym. 

CECHY JEDNOSTKI PRZEDSIEBIORCZEJ 

Podstawową cechą jednostki przedsiębiorczej jest umiejętność wykorzystania szans i 

możliwości, jakie pojawiają się w danej chwili w otoczeniu w bardzo różnym wymiarze 

i zakresie, a docelowo zamian ich w sukces. Do najważniejszych cech charakteru, 

jakimi powinna się odznaczać osoba przedsiębiorcza, należą: pracowitość, 

kreatywność, inwencja, odwaga i zdeterminowanie. Ponadto, przedsiębiorczość wiąże 

się również z umiejętnością podejmowania ryzyka, posiadaniem zdolności 

interpersonalnych oraz umiejętnością pracy w zespole, co właściwie jest jednym z 

kluczowych wymiarów sukcesu w gospodarce w której szereg inicjatyw realizowanych 

jest w ramach projektów. Jednostka przedsiębiorcza potrafi wyznaczać sobie 

określone cele i pewnie dążyć do ich realizacji. Posiada zdolność rozwiązywania 

problemów i samodzielnego radzenia sobie w trudnych i skomplikowanych 

sytuacjach. Do ważnych cech osoby przedsiębiorczej należy również zaliczyć 

optymizm, który w dużym stopniu przyczynia się do rozwijania potrzeb edukacyjnych, 

zwiększania posiadanych kwalifikacji oraz umiejętności. 

Przedsiębiorcę inspiruje do działania suboptymalna równowaga, ponieważ widzi w 

niej okazję na stworzenie nowego rozwiązania, produktu, usługi czy też procesu. 

Przyczyna, dla której przedsiębiorca postrzega tę sytuację, jako okazję do stworzenia 

czegoś nowego, postrzegana jest przez większość innych osób jedynie jako 

niedogodność, którą trzeba znieść. Jednostkę przedsiębiorczą wyróżnia wyjątkowy 

zestaw cech charakteru − natchnienia, kreatywności, upodobania do bezpośredniego 

działania, odwagi i hartu. Cechy te mają fundamentalne znaczenie dla procesu 
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innowacji,18 który jest jednym z kluczowych obszarów rozwoju współczesnej 

gospodarki, a przede wszystkim zdobycia przewagi konkurencyjnej. Bez zrozumienia 

czym jest innowacja nie można mówić o tym, iż ktoś może być „współczesnym” 

przedsiębiorcą. Nie oznacza to jednak, iż należy wyłącznie potrafić tworzyć 

rozwiązania innowacyjne, ale w duchu przedsiębiorczości oznacza to, iż należy 

potrafić tworzyć pomysły na ich istnienie. Pomysły stanowią napęd każdego biznesu. 

Systematyczne zarządzanie procesem innowacji - generowania, rozwoju, oceny i 

wdrażania nowych pomysłów - jest jednak w Polsce nadal czymś nowym19. 

Przedsiębiorca myśli kreatywnie i tworzy nowe rozwiązania, które radykalnie są 

w stanie zerwać z tym, co istniejące. Przedsiębiorca zazwyczaj nie stara się 

zoptymalizować istniejącego systemu za pomocą drobnych zmian, ale znajduje nowy, 

często oryginalny sposób podejścia do problemu20. Ktoś, kto nie jest w swoim 

postępowaniu posłuszny tej wykładni pomimo, że określa się mianem przedsiębiorcy, 

to jego funkcjonowanie na rynku jest z założenia skazane na realny i szybki niebyt. 

Kiedy przedsiębiorca – mowa nie o osobie określającej się mianem przedsiębiorcy, a o 

osobie posiadającej cechy jednostki przedsiębiorczej – dostrzeże okazję, która 

zainspiruje go do działania i ma w posiadaniu pomysłowe rozwiązanie, zabiera się 

niezwłocznie do działania. Zamiast czekać aż ktoś podejmie wyzwanie lub 

przekonywać kogoś do słuszności swojego rozwiązania, przedsiębiorca zabiera się 

sam do działania. Przedsiębiorca podejmując jednocześnie duże ryzyko tworzy 

zazwyczaj nowy produkt lub usługę. Przedsiębiorcy wykazują się odwagą w trakcie 

całego procesu wdrażania nowego rozwiązania, zazwyczaj innowacyjnego. Muszą 

wówczas podejmować często znaczne ryzyko i podejmować działania, które inni 

uważają za nierozsądne, albo nawet niewykonalne. W końcu przedsiębiorcy wykazują 

się hartem w realizacji swoich pomysłowych rozwiązań i dostosowaniu do nich rynku. 

                                                      
18

 R. L. Martin, S. Osberg, Social Entrepreneurship: The Case for Definition, op. cit., s. 29-39. 
19

 K. Królak-Wyszyńska, T. Rudolf, Miliony z pomysłów, czyli jak zdobyć dodatkowe przychody dzięki zarządzaniu 

pomysłami [w:] E-mentor nr 2 (34) / 2010, s. 50. 
20

 R. L. Martin, S. Osberg, Social Entrepreneurship: The Case for Definition, op. cit., s. 29-39. 
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Niemal wszystkim przedsięwzięciom towarzyszą różnorodne komplikacje oraz 

nieoczekiwanie pojawiające się przeszkody, a przedsiębiorca musi być w stanie 

znaleźć pomysłowe sposoby na ich ominięcie i stawianie czoła wyzwaniom21. Nie jest 

to proste zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i merytorycznym. Nie oznacza to 

jednak, ze nie jest możliwe do zrealizowania. 

DEFINICJA JEDNOSTKI PRZEDSIĘBIORCZEJ  

Tak jak nie istnieje jedna uniwersalna definicja się przedsiębiorczości, tak również nie 

istnieje jedna uniwersalna definicja przedsiębiorcy. Przedsiębiorca to: 

 osoba „przesuwająca zasoby ekonomiczne z obszaru niższej do obszaru 

wyższej produktywności i większej produkcji”22, tj. „ten, który przedsiębierze” 

o pojęcie tworzenia; 

 agent szerzej pojmowanej zmiany gospodarczej23, którego wpływ na rozwój 

przedsięwzięcia może mieć dwa skrajne oblicza, tj., zarówno destruktywne jak i 

kreatywne; 

 osoba zawsze poszukująca zmiany, reagująca na nią i korzystająca z niej, a w 

konsekwencji sprytnie i z zagorzałością wykorzystują zmiany24. 

Do przedsiębiorczych zachowań potrzebne jest przede wszystkim poczucie własnej 

wartości, dające wiarę w siebie i własne możliwości, co z kolei ułatwia podejmowanie 

trudnych w wymiarze decyzyjnym wyborów. Poczucie własnej wartości powoduje 

również, iż jednostka ma odwagę przedstawiać własne pomysły, wierzy bowiem, że są 

one wartościowe, a ponadto nie boi się, że zostanie skrytykowana. Zdolność 

pozytywnego myślenia pozwala utrzymać właściwy poziom entuzjazmu, dający 

                                                      
21

 Ibidem, s. 29-39. 
22

 Wg Jean-Baptiste’y Saya. 
23

 Wg Josepha Schumpetera. 
24

 Wg Petera Druckera. Założenie to zostało podjęte przez Israela Kirznera, który widzi w „czujności” decydującą 

zdolność przedsiębiorcy [za:] R. L. Martin, S. Osberg, Social Entrepreneurship: The Case for Definition, op. cit., 

s. 29-39. 
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niezbędną w działaniu energię. Spójność wewnętrzna to zdolność dotrzymywania 

danych innym i sobie obietnic, która nadaje podejmowanym działaniom 

systematyczny i odpowiedzialny charakter. Jest więc niezbędna w zachowaniach 

przedsiębiorczych25. To jednak w praktyce może okazać się bardzo trudne. 

Szyderczych, złośliwych i nieuczciwych ludzi w każdym biznesie jest bardzo dużo. 

Cyniczne, spersonalizowane uwagi nie zawsze mogą zostać niedostrzeżone, a ludzkie 

uczucia nie są wymiarem w pełni sformalizowanym. 

Jednostka przedsiębiorcza jest świadoma wolności wyboru pozwalającego na więcej 

niż dostosowywanie się do określonej sytuacji czy proste na nią reagowanie; 

pozwalającej - w zgodzie z własną wolą - kształtować rzeczywistość w kierunku 

zgodnym z zamierzeniami i przekonaniami jednostki. Bez tego nie ma mowy o własnej 

inicjatywie czy innowacji. Tak naprawdę nikt nic nie musi robić. Zawsze jest to wybór, 

z którym - niestety - łączą się określone konsekwencje. Bardzo często zdarza się, że to 

te niechciane konsekwencje powodują, że jednostki rezygnują z pewnych wyborów. 

W tym samym czasie ludzie proaktywni dokonują niechcianych przez innych wyborów 

i często dzięki temu stają się ludźmi sukcesu. Działanie w zgodzie z taką wiedzą 

powoduje dokonywanie świadomych wyborów zarówno w zakresie działania, jak i 

myśli, czy emocji. Nikt nie zmusza nikogo do złości, czy określonych sposobów 

wyładowywania agresji. Nikt nie każe nikomu cierpieć czy irytować się. To, jak każdy 

się zachowuje zależy od tego, co pomyśli o danym zdarzeniu, jak nazwie biorących w 

nim udział ludzi i w końcu jaką rolę wyznaczy sobie26. 

Ludzi z reguły interesuje zdecydowanie więcej spraw niż mają możliwości 

bezpośredniego na nie wpływania. Tajemnicą skutecznego działania jest wybieranie 

takich zachowań, które znajdują się w obszarze wpływu jednostki, czyli faktycznie 

mogą zmienić coś w danej sytuacji. Zamiast systematycznie się uczyć, niektórzy 

próbują prześlizgnąć się po materiale i dziwią się potem, dlaczego nie są tak dobrymi 
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specjalistami w danej dziedzinie. Ludzie bardzo często nie zajmują się tym, na co mają 

największy wpływ - swoim zachowaniem i doskonaleniem siebie, ale koncentrują się 

na zmianie innych. Albo nie podejmują żadnych działań zakładając, iż to się i tak nie 

uda, czy sądząc, że skoro nie wyszło już dwa razy, to nie warto więcej próbować. Ci, 

którzy postępują odwrotnie - zwyciężają27. 

Zachowania przedsiębiorcze, odpowiedzialne i proaktywne to te, w których pada 

pytanie: Co można jeszcze zrobić, aby pomimo niesprzyjających okoliczności osiągnąć 

zamierzony rezultat? To działania, w jakich dostrzec można pewien problem, przyjąć 

za niego odpowiedzialność, rozwiązać go, a następnie rozwiązanie wcielić w czyn. Jeśli 

ktoś jednak uzna, że jakieś zdarzenie leży poza swoim kręgiem wpływu, że nie może 

lub nie chce przejąć za nie odpowiedzialności, nie robi niczego, ale również nie 

narzeka, nie skarży się i nie plotkuje. Przykładem działania poza obszarem własnego 

wpływu jest m.in.: plotkowanie, krytykowanie innych pod ich nieobecność, 

przerzucanie winy za złe relacje z rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami, 

pracownikami właśnie na innych, bez obiektywnego przyjrzenia się własnej roli 

w całej sytuacji, wieczne usprawiedliwianie swoich porażek niesprzyjającymi 

okolicznościami i domniemaną niesprawiedliwością innych ludzi. To wszystko jest 

bezproduktywną stratą cennej energii, która mogłaby być przeznaczona na skuteczne 

proaktywne zachowania28. Z drugiej jednak strony kumulacja złych emocji nie może 

mieć miejsca, a do tego niezbędny jest dialog. I tu pojawia się często problem w braku 

zrozumienia „zdrowych” zasad współpracy obu stron. Gdyby jednak przedsiębiorczość 

była prosta, nie trzeba by było o niej tyle pisać. 

Na koniec trzeba odpowiedzieć jednoznacznie jeszcze na jedno pytanie: Na co każdy 

ma w życiu największy wpływ? Prawidłowa odpowiedź brzmi: Na siebie, na swoje 

myślenie i zachowanie. Ludzie pozbawieni proaktywności po prostu dostosowują się 

do tego, co proponują im inni. Jednak, nawet zgrabne dostosowywanie się do 
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okoliczności, to dziś za mało, potrzebne jest ciągłe dokonywanie wyborów opierające 

się na prawdziwych wartościach, a także odpowiedzialne przyjmowanie konsekwencji 

tych wyborów. Bez proaktywności wypowiedzi obfitują w oskarżenia, szukanie winy w 

innych i zdejmowanie z siebie odpowiedzialności, a podejmowane działania nie 

przynoszą zamierzonych efektów29. 

STYMULOWANIE POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH W POLSCE 

Niestety, choć w Polsce w przeciwieństwie do trendów światowych nadal nie robi się 

zbyt wiele, by skutecznie wykorzystywać wiedzę i pomysły pracowników, to nie 

oznacza, iż nie należy starać się być, czy też po prostu być jednostką 

przedsiębiorczą30. Rzeczywistość gospodarcza zmienia się i coraz więcej pojawia się w 

niej miejsca dla jednostek przedsiębiorczych. Warto sobie zatem uświadomić, że 

Polska, jako państwo z „młodą demokracją” i wolnorynkową gospodarką nie ma 

bogatej tradycji wychowania w duchu przedsiębiorczości, a o wzory takiego 

zachowania trzeba niejednokrotnie specjalnie się postarać. Nadal zdecydowana 

większość społeczeństwa ma trudności w przyjęciu pełnej przedsiębiorczej postawy 

wobec życia. Wystarczy chociażby przyjrzeć się kolejnym grupom społecznym 

domagającym się opieki państwa nie zważając na kondycję społeczno-ekonomiczną 

całego narodu. Zarówno młodzi, jak i starsi członkowie społeczeństwa polskiego 

bardzo często winę za swoją złą sytuację przypisują innym, nie łącząc jej z własnymi 

wyborami z przeszłości i teraźniejszości. Prowadzi to do postawy ofiary, bezsilnego 

członka machiny społecznej. Głównym powodem takich postaw jest bardzo często, a 

właściwie przede wszystkim brak postawy proaktywnej31. Bierność i brak pomysłów 

na własny rozwój połączone z wysokim poziomem krytycyzmu jest w polskim 

społeczeństwie niestety, ale powszechna. 
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 K. Królak-Wyszyńska, T. Rudolf, Miliony z pomysłów.., op. cit., s. 50. 
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 Kształtowanie postawy przedsiębiorczej, op. cit. 
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JEDNOSTKI PRZEDSIĘBIORCZE JAKO KREATORZY ŻYCIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 

Działalność współczesnych przedsiębiorstw wpływa na wiele sfer życia społecznego. 

W dużym stopniu to właśnie one, a właściwie ich działalność przekłada się na jakość 

życia społeczności lokalnej, w której funkcjonują. Z jednej strony jednostki 

przedsiębiorcze wywierają pozytywny wpływ, tworząc miejsca pracy, zmieniając 

infrastrukturę techniczną, będąc źródłem dochodów budżetu miasta, gminy. Z drugiej 

zaś strony zużywają surowce naturalne – zasoby wody pitnej, czystego powietrza, 

ziemi oraz powodują zanieczyszczenie środowiska i hałas, a także zniekształcają 

krajobraz32. Biorąc jednak bilans oparty na korzyściach i stratach niepodważalnym 

faktem jest, iż wyraźnie przeważają w tym przypadku korzyści. 

Deficyt postaw przedsiębiorczych w Polsce, to m.in. brak dobrych przykładów, 

niechęć do współpracy, a często wrogość i zawiść wobec bliskich w sytuacjach, gdy 

odnoszą sukces. Nie można, jak to niestety często bywa, tłumaczyć tego narodową 

zaszłością. Warunkiem stworzenia trwałych podstaw do kreowania „świadomych” 

postaw przedsiębiorczych jest przemyślana edukacja oraz jak najwięcej pozytywnych 

przykładów. Niezwykle ważny jest w tym procesie udział własny - szczególnie wtedy, 

kiedy otoczenie społeczno-gospodarcze nie wywiązuje się z powierzonych zadań. 

Głównym tego powodem jest brak proaktywności, czyli szczególnej 

odpowiedzialności, świadomości niezbywalnego prawa wyboru w każdej sytuacji. Na 

proaktywność każdej jednostki składają się dwie podstawowe zasady, które należy 

zrozumieć, przyswoić i zacząć w zgodzie z nimi postępować. Pierwsza mówi o tym, że 

w każdej sytuacji mamy wybór, jest to „nasz” wybór, a zatem nic dziwnego, że 

również „my” ponosimy określone jego konsekwencje. Druga zasada proaktywnego 

zachowania to działanie głównie w kręgu własnego wpływu33. 
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Z założenia przedsiębiorca powinien być świadomy ryzyka, jakie może ponieść w 

związku z podejmowanym działaniem. Nie można zatem zgodzić się z często 

powielaną opinią, iż przedsiębiorcą nie powinno nazywać się kogoś, kto co prawda 

wykazuje się wszelkimi cechami charakteru typowymi dla przedsiębiorcy, lecz w 

swoich zabiegach poniósł porażkę. Sprowadzanie takiej osoby do pozycji „kiepskiego 

biznesmena” jest krzywdzące i pozostaje w sprzeczności z jednym z kluczowych 

obszarów postaw przedsiębiorczych, tj. ryzykiem. Ważnym jest w tym przypadku 

umiejętność racjonalnego oszacowania ryzyka i możliwości odbudowania swojego 

osobistego, jak również instytucjonalnego potencjału. 

Bez postawy przedsiębiorczej wręcz niemożliwe jest prowadzenie działalności 

gospodarczej. Postawa przedsiębiorcza jest niezbędna przy zajmowaniu 

kierowniczych stanowisk, a coraz częściej pożądana i oczekiwana również od 

pracowników średniego i niższego szczebla. Ludzie przedsiębiorczy skutecznie 

realizują nie tylko własne cele; to właśnie oni kształtują obraz całej społecznej 

rzeczywistości34. 
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