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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA NA 

LUBELSZCZYŹNIE  -  WPROWADZENIE 

 

Zdawać by się mogło, że wobec tak wielu cennych 

inicjatyw ukierunkowanych na rozwój 

przedsiębiorczości akademickiej, jej idea na trwale 

została wkomponowana w polski system akademicki. 

Okazuje się jednak, że nadal jest to obszar zaniedbany 

lub niedostrzegany, jako kluczowy dla kształtowania 

świadomych postaw przyszłych kadr współczesnej 

gospodarki. 

Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu 

pt. „Przedsiębiorczość szansą dla lubelskiej społeczności 

akademickiej” realizowanego w ramach poddziałania 

8.2.1 PO KL. Głównym celem projektu jest 

zainspirowanie lubelskiego środowiska akademickiego 

do podejmowania działań w obszarze szeroko 

rozumianej przedsiębiorczości akademickiej. 

Czy udało się osiągnąć ww. założony cel? 

Z pewnością realizacja projektu przyczyniła się do 
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„przetarcia nowych szlaków”. Nie można jednak udzielić 

jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: na ile zostały one 

udrożnione. Wprowadzenie nowych rozwiązań w mury 

uczelni jest zazwyczaj przedsięwzięciem złożonym 

i długotrwałym. A zatem należy uzbroić się 

w cierpliwość w oczekiwaniu na pozytywne efekty 

podejmowanych dziś masowo działań w obszarze 

przedsiębiorczości akademickiej. 

 

Dorota Jegorow 
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EWALUACJA POSTAWY PRZEDSIĘBIOR CZEJ 

POD WPŁYWEM ZMIAN SPOŁECZNYCH  

ANDRZEJ NIEDUŻAK, DOROTA JEGOROW 

 

Koniec XX wieku oraz początek wieku XXI 

przyniósł szereg przemian, obejmujących swym 

zasięgiem wszystkie dziedziny życia społecznego. 

Dynamicznie zachodzące zmiany dokonują się obecnie 

w sferze ekonomii, polityki, sztuki, nauki, moralności, 

czy życia rodzinnego. W ostatnich latach można 

zauważyć przyśpieszenie tempa, z jakim tworzą się 

zmiany społeczne. Jak zauważają socjologowie <<nigdy 

wcześniej w dziejach ludzkości [zmiana] nie zachodziła 

tak szybko>>1. 

Na przestrzeni lat wypracowano szereg definicji 

zmiany społecznej. Guy Rocher twierdzi, że zmiana 

                                                        

1 P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, przekład J. Konieczny, 

Kraków 2010, s. 13. 
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społeczna to „każde obserwowalne w czasie 

przekształcenie, które nie jest ani tymczasowe, ani 

krótkotrwałe i które wpływa na strukturę lub 

funkcjonowanie organizacji społecznej danej 

zbiorowości, zmieniając bieg jej historii”2. Należy przy 

tym podkreślić, iż to zjawisko zbiorowe odnosi się do 

wartości i praktyk danego społeczeństwa lub grupy 

społecznej3. 

Badacze podkreślają, iż każda zmiana społeczna 

obejmuje system w całości lub też zachodzi w jego 

wnętrzu. Jest różnicą między różnymi występującymi po 

sobie stanami tego samego systemu. Różnica ta wynika 

z obserwacji systemu przed danym punktem czasu oraz 

bezpośrednio po nim. Tym systemem, rozumianym, jako 

całość składającą się z wielu elementów wzajemnie 

połączonych oraz oddzielonych od środowiska 

zewnętrznego, jest: 

                                                        

2 A. Bremond, J. F. Couet, A. Davie, Kompedium wiedzy o socjologii, 

Warszawa 2007, s. 36. 

3 Ibidem, s. 37. 
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 na poziomie makro: społeczeństwo 

globalne (ludzkość), 

 na poziomie mezzo: państwo narodowe, 

partia polityczna, regionalny sojusz 

wojskowy, ruch religijny, 

 na poziomie mikro: społeczność lokalna, 

stowarzyszenie, przedsiębiorstwo, grupa 

zawodowa, rodzina, krąg znajomych. 

Nierzadko przedmiotem obserwacji czyniono 

wzajemne oddziaływanie zmian zachodzących 

w systemach należących do różnych poziomów. 

Socjologowie w swych badaniach nad zmianami 

społecznymi zwracają również uwagę m.in. na 

konieczność zachowania przez analizowaną jednostkę 

minimum tożsamości w celu prawidłowego określenia 

różnic oraz na niecykliczność i cząstkowość zmian, 

bowiem ograniczony zakres przemian wewnątrz 

systemu nie powoduje większych konsekwencji dla jego 
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całości4. Jednak zawsze możliwy jest efekt skali, na co 

z kolei wskazują statystycy. 

Aby zrozumieć proces kształtowania się 

omawianego zjawiska, konieczne jest przyjrzenie się 

jego źródłom. Na gruncie Polski intensywne zmiany 

w sposób szczególny zapoczątkowała transformacja 

systemowa w wymiarze politycznym, ekonomicznym 

i społecznym, która miała miejsce na przełomie lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Realny 

socjalizm, panujący przez prawie pół wieku, odcisnął 

swe wyraźne piętno na stylu życia, sposobie działania 

i myślenia poszczególnych jednostek oraz całego 

społeczeństwa, które, po wielu latach marazmu, dopiero 

po 1989 roku otrzymało nowe możliwości rozwoju. 

Istotnym czynnikiem pobudzającym tworzenie 

się zmian w polskim społeczeństwie było włączenie 

Polski w struktury Unii Europejskiej. Otwarcie granic 

wraz z intensywnym rozwojem infrastruktury istotnie 

                                                        

4 P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych..., op. cit., s. 20-22. 
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wzmocnił mobilność ludności. Migracje te nigdy 

wcześniej nie dokonywały się w tak szybkim tempie i na 

taką skalę. Współczesne możliwości swobodnego 

podróżowania, osiedlania się oraz podejmowania pracy 

poza miejscem urodzenia rzutują na postępującą 

integrację społeczeństw. Zjawisko to staje się 

przedmiotem badań socjologów, którzy podkreślają jego 

wpływ na przebieg zmian społecznych. Piotr Sztompka 

zauważa, iż dawniej „społeczeństwo ludzkie stanowiło 

(…) niezwykle zróżnicowaną, różnorodną, 

heterogeniczną mozaikę pojedynczych obiektów 

społecznych. Istniały różnorodne, odrębne jednostki 

polityczne, poczynając od hord, plemion, królestw, 

imperiów, a na dominującym stosunkowo od niedawna 

państwie narodowym kończąc. Istniały niezależne, 

samowystarczalne gospodarczo autarkie, istniało też 

wiele różnorodnych, lokalnych kultur zachowujących 

swoją tożsamość, często wzajemnie nieprzekładalnych 

i nieporównywalnych”5. 

                                                        

5 Ibidem, s. 93. 
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Wynikiem wyjazdu za granicę, często związanego 

z nadzieją poprawy sytuacji materialnej, nierzadko jest 

kształtowanie się nowego stylu życia. Dzieje się tak za 

sprawą przenikania się społeczeństw, wzajemnego 

oddziaływania ich kultur oraz chęci czerpania z wiedzy 

i doświadczeń innych narodów. Zmiany te niewątpliwie 

niosą ryzyko zatracenia własnej tożsamości oraz 

odrębności. Mogą jednak stać się inspiracją dla 

poszerzenia swoich horyzontów, poszukiwania nowych 

dróg rozwoju. Nie można jednak tego zjawiska 

uogólniać, a bezwzględnie należy indywidualizować. 

Każda jednostka społeczna jest inna, i inaczej reaguje na 

działające na nią bodźce. W tym wypadku, niestety ale 

statystka w swojej oschłej, stricte ilościowej strukturze 

bardzo często zawodzi. 

Nierozerwalnie z procesem integracji związana 

jest globalizacja, która objęła swym zasięgiem niemal 

wszystkie przestrzenie działalności człowieka: 

ekonomiczną, społeczną, kulturową, technologiczną. 

Globalizacja nie jest zjawiskiem nowym, występującym 

jedynie pod koniec XX wieku. Na jej obecny kształt ma 

wpływ współczesność kreująca nowe cechy omawianego 
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zjawiska. Polityczna integracja, internacjonalizacja 

i transnacjonalizacja życia gospodarczego, kulturowa 

unifikacja to charakterystyczne skutki dokonującego się 

obecnie procesu globalizacji6. Żywiołowość tego procesu 

sprawia, iż szczególnie na przestrzeni ostatnich lat 

zauważalny jest jego znaczący wpływ na życie 

pojedynczych jednostek i całych społeczeństw. Temu 

zjawisku, obecnie występującemu na nieznaną dotąd 

skalę, sprzyja brak barier w kontaktach międzyludzkich, 

a także prężny rozwój różnego rodzaju środków 

komunikacji. Najszybciej dokonuje się on w sferze 

ekonomicznej, jego znaczne postępy widoczne są także 

w sferze politycznej, natomiast tempo zmian 

w przestrzeni społecznej i kulturalnej, stanowiących 

zbiór różnych systemów reguł i norm moralnych, jest 

zdecydowanie wolniejsze. 

Postępująca globalizacja w obszarze postaw 

społecznych przejawia się m.in. poprzez otwieranie się 

                                                        

6 E. Okoń-Horodyńska, Człowiek i społeczeństwo w obliczu 

globalizacji, Kraków 2007, s. 7. 
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społeczeństw oraz związany z tym wzrost intensywności 

przenikania i nakładania się specyficznych cech 

narodowych, systemów wartości, wierzeń i zwyczajów. 

Sfera społeczna ma znaczący wpływ na 

całokształt życia człowieka, bowiem dotyczy tak 

istotnych kwestii jak postawy, zachowania czy 

wyznawane wartości. Źródła dokonujących się przemian 

w obrębie systemu wartości są różnorodne. Najczęściej 

jednak upatruje się je w postępie cywilizacyjnym, 

dokonującym się w warstwie ekonomicznej, technicznej 

i społecznej. Przez wieki zmieniające się warunki życia 

człowieka jednocześnie zmieniały jego świadomość. 

Zmiany w otoczeniu z kolei pobudzały przemiany 

w obrębie obszarów, tj.: systemy wartości czy życiowe 

cele. Przemiany te silnie oddziałują na całą egzystencję 

człowieka, jego działalność i dokonywane wybory. 

Czynnikiem pobudzającym zmiany 

w zachowaniach i postawach współczesnych ludzi jest 

niewątpliwie usieciowienie podstawowych sfer życia 

społeczno-gospodarczego, które odgrywa dominującą 

rolę w nowej formie organizacji stosunków społeczno-
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gospodarczych. Nowoczesne środki komunikacji 

społecznej, a w tym zwłaszcza Internet, umożliwiają 

dynamiczny przepływ informacji. Tempo, z jakim 

docierają do odbiorców oraz ich obfitość rzutują 

w znacznej mierze na ludzkie decyzje, jako 

konsumentów, menadżerów, rządzących czy 

producentów7. Jednak w tym natłoku informacji 

istotnego znaczenia nabiera kwestia ich selektywności. 

Nieskrępowany przepływ oraz natłok informacji w sieci 

globalnej przełożył się na stworzenie swoistego „chaosu 

informacyjnego”. To z kolei rodzi poważne 

niebezpieczeństwo kształtowania świadomości 

społeczeństwa w oparciu o nieprawdziwe informacje. 

W konsekwencji sytuacja ta obniża wiarygodność 

informacji przekazywanych we wszystkich mediach. 

A tak być nie powinno. 

                                                        

7 K. Gabryś, Zmiany systemów wartości i zachowań człowieka jako 

efekt globalizacji (wybrane zagadnienia) [w:] Człowiek 

i społeczeństwo w obliczu globalizacji…, op. cit.., s. 71 nn. 
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Intensywny rozwój nowych technologii sprawia, 

iż we współczesnych czasach konieczne jest ciągłe 

uzupełnianie wiedzy oraz podnoszenie swoich nie tyle, 

co kwalifikacji, ale przed wszystkim kompetencji. 

Niekończący się proces uczenia jest podstawą 

przedsiębiorczości. Należy podkreślić, iż nieustanne 

nabywanie wiedzy powinno odbywać się poprzez 

działanie, praktykę8. Właściwe kształcenie już od 

najmłodszych lat rozwija cechy osobowościowe 

charakteryzujące osobę przedsiębiorczą. 

Spostrzegawczość, nieszablonowość w myśleniu, 

odwaga, elastyczność, wytrwałość, zdolność szybkiego 

podejmowania decyzji, umiejętność współpracy 

z innymi, rozwiązywania powstałych konfliktów, chęć 

nieustannego rozwoju oraz podnoszenia swoich 

                                                        

8 D. Jegorow, Przedsiębiorczość akademicka na Lubelszczyźnie. 

Implementacja w wymiarze rzeczywistym, Wyższa Szkoła 

Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 

2010, s. 68. 



 
Ewaluacja postawy przedsiębiorczej pod wpływem zmian społecznych 

 

 - 16 -  

kwalifikacji to niektóre z cech, które powinien posiadać 

dobry przedsiębiorca9. 

Do wymienionego zespołu cech koniecznie 

dołączyć należy także silną motywację, która jest 

niezbędna dla zaistnienia aktywności przedsiębiorczej. 

David McClelland twierdzi, iż „motywacja do osiągnięć 

jest dążeniem do sukcesu za pomocą podejmowanych 

przez siebie wysiłków w sytuacjach, w których wyniki 

danej osoby podlegają ocenie w odniesieniu do pewnego 

standardu doskonałości”. Jednocześnie podkreśla, iż 

wynikiem motywacji do osiągnięć jest intensywny 

rozwój gospodarczy, który możliwy jest dzięki 

dynamicznej działalności przedsiębiorców10  

Potrzeba osiągnięć silnie związana jest 

z zachowaniami i postawami, które wspólnie tworzą tzw. 

syndrom osobowościowy. Bodźcem dla jego rozwoju jest 

                                                        

9 M. Tokarski, J. Wójcik, Biznesplan w praktyce, wyd. 2, Warszawa 

2010, s. 19 nn. 

10 P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych…, op. cit., s. 227. 
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właściwa socjalizacja oraz wspomniany już odpowiedni 

proces wychowania i kształcenia najmłodszego 

pokolenia11. W tym zakresie największą moc 

oddziaływania mają rodzice, którzy od początku formują 

system wartości swoich dzieci, a także kadra 

pedagogiczna, która winna pobudzać i rozwijać w swych 

podopiecznych chęć nieustannego rozwoju oraz 

podejmowania nowych wyzwań. Obecnie dzieci już od 

najmłodszych lat mają szansę na wszechstronny rozwój. 

Różne podmioty oferują im bogaty zestaw zajęć, 

mających rozwijać posiadane predyspozycje oraz 

odkrywać nowe umiejętności. Rodzice w ramach swoich 

możliwości korzystają z tych ofert. Dzieci więc już od 

szkoły podstawowej uczone są samodzielności, 

wytrwałości, doskonałości oraz kreatywności. Cechy te, 

a także świadomość możliwości ciągłego poszerzania 

swych horyzontów mają niebywałe znaczenie 

w kształtowaniu postaw w życiu dorosłym, w tym 

postawy przedsiębiorczej.  

                                                        

11 Ibidem, s. 227. 
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Szczególne znaczenie w edukacji przyszłych 

przedsiębiorców odgrywają szkoły wyższe. 

Interesującym zagadnieniem w zakresie kształcenia na 

poziomie uczelnianym jest projekt Akademickie 

Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP), realizowany 

w ostatnich latach przez Fundację AIP z inicjatywy 

Studenckiego Forum Business Centre Club. Jego celem 

jest rozwój przedsiębiorczości wśród polskiej młodzieży. 

Projekt ten czynnie realizuje ideę przedsiębiorczości 

i samodzielności, umożliwiając młodym, ambitnym oraz 

kreatywnym ludziom założenie własnej firmy12. AIP 

poza promocją przedsiębiorczości prowadzą również 

działania edukacyjne ukierunkowane na nabycie lub 

podwyższenie umiejętności w zakresie komercjalizacji 

pomysłów i wyników prac naukowych13. Jest to 

niewątpliwie niszowy obszar w polskiej nauki, który o ile 

                                                        

12 A. Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik, Biznesplan w praktyce...., op. 

cit., s. 20. 

13 D. Jegorow, Przedsiębiorczość akademicka na Lubelszczyźnie …, 

op. cit., s. 26 nn. 
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nie zostanie wkrótce zaadaptowany przez 

doświadczonych naukowców, może stać się niezmiernie 

kreatywnym obszarem rozwoju najmłodszych „adeptów 

nauki”. 

Czynnikiem wpływającym na formowanie się 

postawy przedsiębiorczej są także zachowania 

prospołeczne tj. wolontariat. W ostatnim czasie można 

zauważyć intensywny rozwój tego typu aktywności 

człowieka, zaś jej apogeum przypadło na lata 2005-

2006. Zauważyć jednocześnie należy, iż zasięg 

wolontariatu uległ znacznemu rozszerzeniu. Obecnie nie 

ogranicza się jedynie do wymienionej już działalności 

prospołecznej. Nowoczesny wolontariat obecny jest dziś 

w sferze sportu, kultury, czy też biznesu. Umożliwia 

młodym ludziom odbycie m.in. bezpłatnych praktyk 

zawodowych, ale jednocześnie zdobycie jakże cennego 

i pożądanego na rynku pracy doświadczenia 

zawodowego. Przeprowadzone badania wskazują na 

znaczącą rolę wolontariatu w kształtowaniu się 

u młodych osób cech i umiejętności przydatnych w życiu 

dorosłym, tj.: zdyscyplinowanie, samodzielność, 

kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów. Może 
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on zmienić podejście młodej osoby do kwestii 

związanych z pracą, rozwojem osobistym czy 

rzetelnością wykonywanych zadań. Ponadto osoby 

podejmujące się pracy wolontarystycznej w swym 

przyszłym zawodzie nierzadko sprawdzają się na 

stanowiskach kierowniczych14. Niestety, ale nadal zbyt 

niewielu młodych ludzi dostrzega realne korzyści 

z wolontariatu, co często już na starcie poważnie 

ogranicza ich szanse w rozwoju zawodowym. 

Postawa przedsiębiorcza przejawia się w różnych 

dziedzinach aktywności człowieka. Przede wszystkim 

konieczna jest w działalności biznesowej, ale można ją 

także zaobserwować w sferze publicznej, społecznej oraz 

w przestrzeni życia rodzinnego. Nierozerwalnie związana 

jest ze zmianą. Generuje się bowiem pod wpływem zmian 

zaistniałych zarówno w wymiarze lokalnym jak 

i globalnym. Kształtujące się zachowania przedsiębiorcze 

kreują z kolei nową rzeczywistość, wprowadzają w niej 

                                                        

14 Ibidem, s. 42-46. 
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zmiany, pobudzają tworzenie się ich w różnych aspektach 

życia człowieka.  

Każda osoba w swych działaniach przedsiębiorczych 

opiera się na pewnym systemie zasad postępowania. 

Postawa przedsiębiorcza, będąca elementem szeroko 

rozumianej przedsiębiorczości, ujawnia się więc nie tylko 

w przestrzeni ekonomicznej poprzez zysk, ale również ma 

swoje odzwierciedlenie w sferze aksjologicznej
15

. 

Poszczególne normy składają się na całą przestrzeń moralną 

społeczeństwa, w tym także sferę działań gospodarczych. 

Działalność gospodarcza jest jedną ze sfer aktywności 

człowieka. System wartości, którym kieruje się w swym 

życiu powinien więc integrować wszystkie obszary jego 

egzystencji.  

Intensywnie dokonujące się przemiany w obrębie 

systemów wartości niosą ze sobą pewne zagrożenia. 

Współczesna pragmatyzacja życia, obejmująca swym 

zasięgiem także sferę moralną, niesie ryzyko 

dostosowywania wartości moralnych do konkretnych 

potrzeb i warunków. Możliwość szybkiego zysku stwarza 

                                                        

15 Ibidem, s. 62. 
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pokusę oderwania zasad etyki od zasad ekonomii. 

Wyłączanie z moralności regulacji dotyczących biznesu 

czyni ją jednak kategorią pustą. Podporządkowanie jej 

celom ekonomicznym grozi z kolei jej zrelatywizowaniem 

oraz zmniejszeniem siły oddziaływania
16

. Z jednej strony 

olbrzymi postęp technologiczny wymuszający olbrzymią 

dynamikę zmian społecznych, a z drugiej strony potęgujące 

się rozwarstwienie społeczne. Należy zadać sobie w tym 

przypadku pytanie: dokąd zmierzamy? Wartości materialne 

są jak najbardziej potrzebne, ale czy da się je zrównoważyć 

z wartościami społecznymi? Globalny kryzys gospodarczy 

obnażył szereg nieskutecznych rozwiązań wskazywanych 

wcześniej jako najlepsze, tj. optymalne, które abstrahując od 

rzeczywistości społeczno-gospodarczej próbowały odziać 

całe społeczeństwa w sztywne „gorsety”. To jednak okazało 

być się znacznie trudniejsze, niż a priori zakładali to twórcy 

tych reguł. Człowiek jest istotą społeczną, a przede 

                                                        

16 J. Kopka, Kryzys gospodarczy czy kryzys wartości? [w:] 

Społeczeństwo wobec wyzwań współczesności. Wybrane podejścia 

badawcze i interpretacyjne, pod red. D. Walczak-Duraj, Łódź 2010, s. 

173 nn. 
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wszystkim myślącą. Człowiek, to nie automat. Nie wolno 

w tym całym zamieszaniu zagubić się, bo to może grozić 

utopi rozwojowej. 

Nakreślenie pożądanego kierunku rozwoju jednostki 

nie jest proste, zresztą nigdy nie było. Nie można jednak 

mieć złudzeń, że innowacyjne rozwiązania i związane 

z nimi gratyfikacje finansowe, nie są w stanie zastąpić 

ludzkich uczuć, potrzeby uspołecznienia.  
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KOMPETENCJE KLUCZOWE 

W KSZTAŁTOWANIU POSTAW  

PRZEDSIĘBIORCZYCH  

DOROTA JEGOROW, ANDRZEJ NIEDUŻAK  

 

Uczenie się przez całe życie stało się 

koniecznością dla każdego obywatela. Każdy powinien 

systematycznie rozwijać swoje umiejętności 

i kompetencje, nie tylko w celu samorealizacji 

i aktywnego udziału w życiu społeczeństwa, ale również 

po to, by z powodzeniem funkcjonować na rynku pracy, 

który ulega ciągłym zmianom17. Wykładnia ta powinna 

zostać przede wszystkim bardzo poważnie 

potraktowana przez współczesnych edukatorów – 

krzewicieli nie tylko wiedzy podstawowej, ale przede 

                                                        

17 Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie, 

Europejskie Ramy Odniesienia, Luksemburg: Urząd Oficjalnych 

Publikacji Wspólnot Europejskich, 2007. 
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wszystkim „wiedzy współczesnej” – dostosowanej do 

gospodarki opartej na wiedzy. 

Wiedza, umiejętności i predyspozycje 

pracowników europejskich należą do najważniejszych 

czynników innowacyjności, wydajności 

i konkurencyjności Unii Europejskiej (UE). Rosnąca 

internacjonalizacja, coraz szybsze tempo zmian i ciągłe 

wprowadzanie nowych technologii wymusza na 

mieszkańcach UE nie tylko konieczność bieżącego 

uzupełniania swoich umiejętności zawodowych, ale 

także niezbędnych ogólnych umiejętności, 

pozwalających przystosować się do zmian. Poziom 

kompetencji każdej jednostki wpływa na jej motywację 

i satysfakcję zawodową w miejscu pracy, co z kolei 

przekłada się na jakość wykonywanych zadań. Drogi 

dostępu do informacji i usług podlegają ciągłym 

zmianom. Chcąc poradzić sobie w nowym, „cyfrowym” 

świecie niezbędne jest nabycie nowych kompetencji – 

nie tylko umiejętności technicznych, lecz także głębszego 

rozumienia możliwości, wyzwań, jak również 

problemów natury etycznej, wiążących się z nowymi 

technologiami. W świetle tak szybko dokonujących się 
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zmian rosną obawy o utrzymanie spójności społecznej. 

Istnieje poważne ryzyko, że wielu mieszkańców UE 

poczuje się pominiętych i zmarginalizowanych przez 

globalizację i rewolucję cyfrową. Wynikające stąd 

niebezpieczeństwo wyobcowania wywołuje potrzebę 

rozwoju demokratycznego obywatelstwa, wymagającego 

od ludzi świadomego zainteresowania sprawami 

społeczności oraz aktywnego w nich udziału. W związku 

z tym zakres potrzebnej wszystkim wiedzy, umiejętności 

i predyspozycji musi jak najszybciej ulec zmianie. W tym 

obszarze niezbędnym jest uwzględnianie wymiaru 

generacyjnego we wszystkich działaniach 

podejmowanych w UE, czy to na szczeblu lokalnym, 

regionalny, krajowy, czy międzynarodowym. Wzajemny 

transfer wiedzy i doświadczenia międzypokoleniowego 

jest warunkiem koniecznym, choć nie dostatecznym 

ograniczenia wykluczenia społecznego i cyfrowego. 

Rada i Parlament Europejski przyjęły pod koniec 

2006 r. europejskie ramy kompetencji kluczowych 

w procesie uczenia się przez całe życie. W ramach tych 

określa się i definiuje kompetencje niezbędne 

obywatelom do ich samorealizacji, integracji społecznej, 
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aktywnej postawy obywatelskiej i uzyskania szans na 

rynku pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy. 

Z założenia systemy kształcenia i szkolenia w państwach 

członkowskich powinny wspierać kształtowanie tych 

kompetencji u wszystkich18. 

Kompetencje to połączenie wiedzy, umiejętności 

i postaw odpowiednich do sytuacji, zaś kompetencje 

kluczowe to te, których wszyscy potrzebują do 

samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym 

obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. 

Wymienia się osiem podstawowych kompetencji 

kluczowych: 

1) porozumiewanie się w języku ojczystym, 

2) porozumiewanie się w językach obcych, 

                                                        

18 J. Figel, Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie 

uczenia się przez całe życie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

L394 [w:] http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/oj/2006/l_394/l_39420061230pl

00100018.pdf. 
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3) kompetencje matematyczne i podstawowe 

kompetencje naukowo-techniczne, 

4) kompetencje informatyczne, 

5) umiejętność uczenia się, 

6) kompetencje społeczne i obywatelskie, 

7) inicjatywność i przedsiębiorczość, 

8) świadomość i ekspresja kulturalna. 

Trudno jest wskazać ważność poszczególnych 

ww. kompetencji, z uwagi na fakt, że są one jednakowo 

ważne, ponieważ każda z nich może przyczynić się do 

udanego życia w społeczeństwie wiedzy. Zakresy 

poszczególnych kompetencji częściowo pokrywają się 

i są ze sobą powiązane. Dobre opanowanie 

podstawowych umiejętności językowych, czytania, 

pisania, liczenia i umiejętności w zakresie technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych jest fundamentem 

uczenia się, a umiejętność ta sprzyja wszelkim innym 

działaniom kształceniowym. 

Niektóre zagadnienia mają zastosowanie we 

wszystkich elementach ram odniesienia: 

 krytyczne myślenie, 
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 kreatywność, 

 inicjatywność, 

 rozwiązywanie problemów, 

 ocena ryzyka, 

 podejmowanie decyzji i konstruktywne 

kierowanie emocjami są istotne we wszystkich 

ośmiu kompetencjach kluczowych. 

KOMPETENCJE KLUCZOWE: TŁO I CELE 

W związku z postępującą globalizacją UE 

nieustannie staje przed nowymi wyzwaniami. Dlatego 

też każdy obywatel potrzebuje szerokiego wachlarza 

kompetencji kluczowych, by mieć możliwość 

przystosowania się do szybko zmieniającej się 

rzeczywistości, w której zachodzą rozliczne wzajemne 

powiązania. 

Edukacja w swym złożonym wymiarze, 

uwzględniającym m.in. wymiar społeczny i ekonomiczny 

ma do odegrania zasadniczą rolę polegającą na 

zapewnieniu nabycia przez obywateli UE kompetencji 

kluczowych niezbędnych do elastycznego dostosowania 
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się do dokonujących się nieustannie zmian w otoczeniu 

społeczno-gospodarczym. Opierając się na różnorodnych 

kompetencjach indywidualnych, należy sprostać 

zróżnicowanym potrzebom osób uczących się poprzez 

zapewnienie równości i dostępu dla tych grup, które ze 

względu na trudności edukacyjne, spowodowane 

okolicznościami osobistymi, społecznymi, kulturowymi, 

czy też ekonomicznymi, wymagają szczególnego 

wsparcia w realizacji swojego potencjału edukacyjnego. 

Przykładami takich grup są osoby o niskich 

kwalifikacjach podstawowych, w szczególności osoby 

o niskiej sprawności w zakresie czytania i pisania, osoby 

przedwcześnie kończące kształcenie w formach 

szkolnych, długotrwale bezrobotne, powracający do 

pracy po długotrwałym urlopie, osoby starsze, migranci 

oraz osoby niepełnosprawne. W tym kontekście 

głównymi celami ram odniesienia są: 

 określenie i zdefiniowanie kompetencji 

kluczowych koniecznych do osobistej 

samorealizacji, bycia aktywnym obywatelem, 

spójności społecznej i uzyskania szans na 

zatrudnienie w społeczeństwie wiedzy, 
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 wspieranie działań państw członkowskich 

zmierzających do zapewnienia młodym ludziom 

po zakończeniu kształcenia i szkoleń kompetencji 

kluczowych w stopniu przygotowującym ich do 

dorosłego życia i stanowiącym podstawę dla 

dalszej nauki i życia zawodowego, oraz 

zapewnienia dorosłym możliwości rozwijania 

i aktualizowania ich kompetencji kluczowych 

w ciągu całego życia, 

 dostarczenie twórcom polityki, instytucjom 

edukacyjnym, pracodawcom oraz osobom 

uczącym się narzędzia referencyjnego na 

poziomie europejskim, aby ułatwić starania na 

rzecz osiągnięcia wspólnie uzgodnionych celów 

na szczeblu krajowym i europejskim, 

 określenie ram dalszego działania na poziomie 

Wspólnoty. 

Okazuje się jednak, że tematyka kompetencji 

kluczowych, choć niby powszechna, to nadal przez wielu 

niedostrzegana, a w konsekwencji pomijana. Być może 

zamieszczenie poniższych, wprawdzie odtwórczych 
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w dużej mierze treści zwiększy spektrum jej odbiorców. 

W tym przypadku – całej społeczności akademickiej – 

choć w zadzie tak naprawdę tych wszystkich, którzy 

podejmą trud przyswojenia poniższych treści, jakże 

ważnych z punktu wiedzenia rozwoju każdej jednostki. 

Zrozumienie wyzwań współczesnego świata jest 

nieodzownym elementem sukcesu jednostki, choć nie 

jest jej gwarantem. trudno zresztą mówić 

o jakichkolwiek gwarantach przy tak dynamicznie 

dokonujących się zmianach, zarówno w wymiarze 

społecznym, jak i gospodarczym. 

1. POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM 

Porozumiewanie się w języku ojczystym to 

zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, 

uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze 

słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz językowej 

interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym 

zakresie kontekstów społecznych i kulturowych – 

w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym. 
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Kompetencja komunikacyjna jest wynikiem 

opanowania języka ojczystego, nieodłącznie związanego 

z rozwojem indywidualnych zdolności poznawczych 

umożliwiających interpretację świata i relacje z innymi 

ludźmi. Porozumiewanie się w języku ojczystym 

wymaga od osoby znajomości słownictwa, gramatyki 

funkcjonalnej i funkcji języka. Obejmuje ona świadomość 

głównych typów interakcji słownej, znajomość pewnego 

zakresu tekstów literackich i innych, głównych cech 

rozmaitych stylów i rejestrów języka oraz świadomość 

zmienności języka i sposobów porozumiewania się 

w różnych kontekstach. A to nie jest już dziś tak 

powszechne, jak kilka lat temu. To tak, jakbyśmy wracali 

do odległych czasów, które pamiętają tylko nasi 

dziadkowie z okresu wojny. 

Wszyscy powinny posiadać umiejętność 

porozumiewania się w mowie i piśmie w różnych 

sytuacjach komunikacyjnych, a także obserwowania 

swojego sposobu porozumiewania się 

i przystosowywania go do wymogów sytuacji. 

Kompetencja ta obejmuje również umiejętności 

rozróżniania i wykorzystywania różnych typów tekstów, 
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poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji, 

wykorzystywania pomocy oraz formułowania 

i wyrażania własnych argumentów w mowie i w piśmie 

w przekonujący sposób, odpowiednio do kontekstu. 

Pozytywna postawa w stosunku do 

porozumiewania się w ojczystym języku obejmuje 

skłonność do krytycznego i konstruktywnego dialogu, 

wrażliwość na walory estetyczne oraz chęć ich 

urzeczywistniania oraz zainteresowanie kontaktami 

z innymi ludźmi. Wiąże się to ze świadomością 

oddziaływania języka na innych ludzi oraz potrzebę 

rozumienia i używania języka w sposób pozytywny 

i odpowiedzialny społecznie. Wykładnia jednoznaczna, 

ale należy zadać sobie pytanie zrozumiała dla ilu 

edukatorów? W tym momencie rodzi się pomysł na 

nowe badanie dotyczące rozumienia kompetencji 

kluczowych przez polskich dydaktyków. Obserwując 

czasem proces edukacji można odnieść wrażenie, że 

wielu edukatorów nie jest świadomych swojej misji. 

W kontekście wielokulturowych 

i wielojęzycznych społeczeństw UE uznaje się, że język 
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ojczysty nie we wszystkich przypadkach musi być 

językiem urzędowym państwa członkowskiego oraz, że 

umiejętność porozumiewania się w języku urzędowym 

jest warunkiem wstępnym zapewnienia pełnego 

uczestnictwa jednostki w społeczeństwie. Podejście to 

z jednej strony różnicuje społeczeństwo, ale z drugiej 

strony wyrównuje szanse. 

2. POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH 

Porozumiewanie się w obcych językach opiera się 

w znacznej mierze na tych samych wymiarach 

umiejętności, co porozumiewanie się w języku ojczystym 

– na zdolności do rozumienia, wyrażania 

i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii 

w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, 

czytanie i pisanie) w odpowiednim zakresie kontekstów 

społecznych i kulturalnych (w edukacji i szkoleniu, 

pracy, domu i czasie wolnym) w zależności od chęci lub 

potrzeb danej osoby. Porozumiewanie się w obcych 

językach wymaga również takich umiejętności jak 

mediacja i rozumienie różnic kulturowych. Stopień 

opanowania języka przez daną jednostkę może być 
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różny oraz zależny od społecznego i kulturowego 

kontekstu osobistego, otoczenia oraz potrzeb lub 

zainteresowań danej osoby. 

Kompetencja porozumiewania się w obcych 

językach wymaga znajomości słownictwa i gramatyki 

funkcjonalnej oraz świadomości głównych typów 

interakcji słownej i rejestrów języka. Istotna jest 

również znajomość konwencji społecznych oraz aspektu 

kulturowego i zmienności języków. Na niezbędne 

umiejętności w zakresie komunikacji w językach obcych 

składa się zdolność rozumienia komunikatów słownych, 

inicjowania, podtrzymywania i kończenia rozmowy oraz 

czytania, rozumienia i pisania tekstów, odpowiednio do 

potrzeb danej osoby. 

Ważne jest uznanie faktu, że liczni mieszkańcy UE 

żyją w rodzinach i społecznościach dwujęzycznych lub 

wielojęzycznych oraz że język urzędowy kraju, w którym 

mieszkają, może nie być ich językiem ojczystym. 
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3. KOMPETENCJE MATEMATYCZNE 

I PODSTAWOWE 

Kompetencje matematyczne obejmują 

umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia 

matematycznego w celu rozwiązywania problemów 

wynikających z codziennych sytuacji. 

W tym przypadku istotne są zarówno proces 

i czynność, jak i wiedza, przy czym podstawę stanowi 

należyte opanowanie umiejętności liczenia. Kompetencje 

matematyczne obejmują – w różnym stopniu – zdolność 

i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów 

myślenia (myślenie logiczne i przestrzenne) oraz 

prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, 

tabele). 

Konieczna wiedza w dziedzinie matematyki 

obejmuje fundamentalną umiejętność liczenia, 

znajomość miar i struktur, głównych operacji 

i sposobów prezentacji matematycznej, rozumienie 

terminów i pojęć matematycznych, a także świadomość 

pytań, na które matematyka może dać odpowiedź. 
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Każda jednostka powinna posiadać umiejętności 

stosowania głównych zasad i procesów matematycznych 

w codziennych sytuacjach życiowych, a także śledzenia 

i oceniania ciągów argumentów w sposób logiczny. 

Powinna ona być w stanie rozumować w matematyczny 

sposób, komunikować się językiem matematycznym 

oraz korzystać z odpowiednich pomocy. 

Pozytywna postawa w matematyce opiera się na 

szacunku dla prawdy i chęci szukania przyczyn 

i oceniania ich zasadności. Matematyka może dostarczać 

twardych dowodów. Trzeba jednak najpierw nabyć 

umiejętność posługiwania się nią. 

Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności 

i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy 

i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, m.in. 

w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków 

opartych na dowodach. 

Za kompetencje techniczne, jakże pożądane dziś 

na polskim rynku, uznaje się stosowanie tej wiedzy 

i metodologii w odpowiedzi na postrzegane potrzeby lub 

pragnienia ludzi. Kompetencje w zakresie nauki 
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i techniki obejmują rozumienie zmian powodowanych 

przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność 

poszczególnych obywateli. Ten obszar jest bardzo 

trudny do wdrożenia w praktykę edukacyjną, niestety 

z uwagi, jak to zostało wcześniej przedstawione, na 

ograniczone kompetencje współczesnych edukatorów. 

W przypadku nauki i techniki, niezbędna wiedza 

obejmuje główne zasady rządzące naturą, podstawowe 

pojęcia naukowe, zasady i metody, technikę oraz 

produkty i procesy techniczne, a także rozumienie 

wpływu nauki i technologii na świat przyrody. 

Kompetencje te powinny umożliwiać osobom lepsze 

rozumienie korzyści, ograniczeń i zagrożeń 

wynikających z teorii i zastosowań naukowych oraz 

techniki w społeczeństwach w sensie ogólnym 

(w powiązaniu z podejmowaniem decyzji, wartościami, 

zagadnieniami moralnymi, kulturą itp.). Umiejętności 

obejmują w tym przypadku zdolność do 

wykorzystywania i posługiwania się narzędziami 

i urządzeniami technicznymi oraz danymi naukowymi 

do osiągnięcia celu bądź podjęcia decyzji lub 

wyciągnięcia wniosku na podstawie dowodów. 
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Wszystkie jednostki powinny być w stanie 

rozpoznać niezbędne cechy postępowania naukowego 

oraz posiadać zdolność wyrażania wniosków i sposobów 

rozumowania, które do tych wniosków doprowadziły. 

Kompetencje w tym obszarze obejmują postawy 

krytycznego rozumienia i ciekawości, zainteresowanie 

kwestiami etycznymi oraz poszanowanie zarówno 

bezpieczeństwa, jak i trwałości, w szczególności 

w odniesieniu do postępu naukowo – technicznego 

w kontekście danej osoby, jej rodziny i społeczności oraz 

zagadnień globalnych. 

4. KOMPETENCJE INFORMATYCZNE 

Kompetencje informatyczne obejmują umiejętne 

i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa 

informacyjnego w pracy, rozrywce i porozumiewaniu 

się. Opierają się one na podstawowych umiejętnościach 

w zakresie technik informacyjno-komunikacyjnych: 

wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, oceny, 

przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany 

informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa 

w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu. 
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Kompetencje informatyczne wymagają solidnego 

rozumienia i znajomości natury, roli i możliwości 

technologii społeczeństwa informacyjnego 

w codziennych kontekstach: w życiu osobistym 

i społecznym, a także w pracy zawodowej. Obejmuje to 

główne aplikacje komputerowe: 

 edytory tekstu, 

 arkusze kalkulacyjne, 

 bazy danych, 

 przechowywanie informacji i posługiwanie się nimi 

oraz rozumienie możliwości i potencjalnych 

zagrożeń związanych z Internetem i komunikacją 

za pośrednictwem mediów elektronicznych 

(poczta elektroniczna, narzędzia sieciowe) do 

celów pracy, 

 rozrywki, wymiany informacji i udziału w sieciach 

współpracy, a także do celów uczenia się i badań. 

Wszyscy powinni także rozumieć, w jaki sposób 

technologie społeczeństwa informacyjnego mogą 

wspierać kreatywność i innowacje, a także być świadomi 

zagadnień dotyczących prawdziwości i rzetelności 
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dostępnych informacji w sieci globalnej oraz zasad 

prawnych i etycznych mających zastosowanie przy 

interaktywnym korzystaniu z niego. 

Konieczne umiejętności obejmują zdolność 

poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji 

oraz ich wykorzystywania w krytyczny i systematyczny 

sposób, przy jednoczesnej ocenie ich odpowiedniości, 

z rozróżnieniem elementów rzeczywistych od 

wirtualnych przy rozpoznawaniu połączeń. Wszyscy 

powinni posiadać umiejętności wykorzystywania 

narzędzi do tworzenia, prezentowania i rozumienia 

złożonych informacji, a także zdolność docierania do 

usług oferowanych w Internecie, wyszukiwania ich 

i korzystania z nich. Wymiar ten powinien uwzględniać 

również umiejętność stosowania technologii 

społeczeństwa informacyjnego jako wsparcia 

krytycznego myślenia, kreatywności i innowacji. 

Korzystanie z technologii społeczeństwa 

informacyjnego wymaga krytycznej i refleksyjnej 

postawy w stosunku do dostępnych informacji oraz 

odpowiedzialnego wykorzystywania mediów 
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interaktywnych. Rozwijaniu tych kompetencji sprzyja 

również zainteresowanie udziałem w społecznościach 

i sieciach w celach kulturalnych, społecznych lub 

zawodowych. 

5. UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ  

Umiejętność uczenia się to zdolność 

konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, 

organizowania własnego procesu uczenia się, w tym 

poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami 

zarówno indywidualnie, jak i w grupach. 

Kompetencja ta obejmuje świadomość własnego 

procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie, 

identyfikowanie dostępnych możliwości oraz zdolność 

pokonywania przeszkód w celu osiągnięcia powodzenia 

w uczeniu się. Kompetencja ta oznacza nabywanie, 

przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy 

i umiejętności, a także poszukiwanie i korzystanie ze 

wskazówek. Umiejętność uczenia się pozwala osobom 

nabyć umiejętność korzystania z wcześniejszych 

doświadczeń w uczeniu się i ogólnych doświadczeń 
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życiowych w celu wykorzystywania i stosowania wiedzy 

i umiejętności w różnorodnych kontekstach – w domu, 

w pracy, a także na każdym etapie i w każdym wymiarze 

edukacji. Kluczowymi czynnikami w rozwinięciu tej 

kompetencji u danej osoby są motywacja i wiara we 

własne możliwości. 

W sytuacji, kiedy uczenie się skierowane jest na 

osiągnięcie konkretnych celów pracy lub kariery, osoba 

powinna posiadać znajomość wymaganych kompetencji, 

wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. We wszystkich 

przypadkach umiejętność uczenia się wymaga od osoby 

znajomości i rozumienia własnych preferowanych 

strategii uczenia się, silnych i słabych stron własnych, 

umiejętności i kwalifikacji, a także zdolności 

poszukiwania możliwości kształcenia i szkolenia się oraz 

dostępnej pomocy lub wsparcia. 

Umiejętność uczenia się wymaga po pierwsze 

nabycia podstawowych umiejętności czytania, pisania, 

liczenia i umiejętności w zakresie technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych koniecznych do 

dalszego uczenia się. Na podstawie tych umiejętności, 
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osoba powinna być w stanie docierać do nowej wiedzy 

oraz ją zdobywać, przetwarzać i przyswajać. Wymaga to 

efektywnego zarządzania własnymi wzorcami uczenia 

się, kształtowania kariery i pracy, a szczególnie 

wytrwałości w uczeniu się, koncentracji na dłuższych 

okresach oraz krytycznej refleksji na temat celów 

uczenia się. 

Wszyscy powinni być w stanie poświęcać czas na 

samodzielną naukę charakteryzującą się 

samodyscypliną, ale również na wspólną pracę 

w ramach procesu uczenia się, czerpać korzyści 

z różnorodności grupy oraz dzielić się nabytą wiedzą 

i umiejętnościami. Wszyscy powinni być w stanie 

organizować własny proces uczenia się, ocenić swoją 

pracę oraz w razie potrzeby szukać rady, informacji 

i wsparcia. Pozytywna postawa obejmuje motywację 

i wiarę we własne możliwości w uczeniu się i osiąganiu 

sukcesów w tym procesie przez całe życie. Nastawienie 

na rozwiązywanie problemów sprzyja zarówno 

procesowi uczenia się, jak i zdolności osoby do 

pokonywania przeszkód i zmieniania się. 
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6. KOMPETENCJE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE 

Są to kompetencje osobowe, interpersonalne 

i międzykulturowe obejmujące pełny zakres zachowań 

przygotowujących osoby do skutecznego 

i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym 

i zawodowym, szczególnie w społeczeństwach 

charakteryzujących się coraz większą różnorodnością, 

a także rozwiązywania konfliktów w razie potrzeby. 

Kompetencje obywatelskie przygotowują osoby do 

pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu 

o znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych 

oraz poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego 

uczestnictwa. 

Kompetencje społeczne są związane z dobrem 

osobistym i społecznym, które wymaga świadomości, 

w jaki sposób można zapewnić sobie optymalny poziom 

zdrowia fizycznego i psychicznego, rozumianego 

również jako zasób danej osoby i jej rodziny oraz 

bezpośredniego otoczenia społecznego, a także wiedzy, 

w jaki sposób może się do tego przyczynić odpowiedni 

styl życia. Dla powodzenia w kontaktach 
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interpersonalnych i uczestnictwie społecznym 

niezbędne jest rozumienie zasad postępowania i reguł 

zachowania ogólnie przyjętych w różnych 

społeczeństwach i środowiskach (np. w pracy). Równie 

istotna jest świadomość podstawowych pojęć 

dotyczących osób, grup, organizacji zawodowych, 

równości płci i niedyskryminacji, społeczeństwa i 

kultury. Konieczne jest rozumienie wielokulturowych i 

społeczno-ekonomicznych wymiarów społeczeństw 

europejskich, a także wzajemnej interakcji narodowej 

tożsamości kulturowej i tożsamości europejskiej. 

Podstawowe umiejętności w zakresie tej 

kompetencji obejmują zdolność do konstruktywnego 

porozumiewania się w różnych środowiskach, 

wykazywania się tolerancją, wyrażania i rozumienia 

różnych punktów widzenia, negocjowania połączonego 

ze zdolnością tworzenia klimatu zaufania, a także 

zdolność do empatii. Osoby powinny być zdolne do 

radzenia sobie ze stresem i frustracją oraz do wyrażania 

ich w konstruktywny sposób, a także powinny 

dokonywać rozróżnienia sfery osobistej i zawodowej. 

Kompetencja ta opiera się na współpracy, asertywności 
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i prawości. Osoby powinny interesować się rozwojem 

społeczno-gospodarczym, komunikacją 

międzykulturową, cenić różnorodność i szanować 

innych ludzi, a także być przygotowane na pokonywanie 

uprzedzeń i osiąganie kompromisu. 

Kompetencje obywatelskie opierają się na 

znajomości pojęć demokracji, sprawiedliwości, 

równości, obywatelstwa i praw obywatelskich, łącznie ze 

sposobem ich sformułowania w Karcie Praw 

Podstawowych UE i międzynarodowych deklaracjach 

oraz ich stosowaniem przez różne instytucje na 

poziomach lokalnym, regionalnym, krajowym, 

europejskim i międzynarodowym. Obejmują one 

również znajomość współczesnych wydarzeń, jak 

i głównych wydarzeń i tendencji w narodowej, 

europejskiej i światowej historii. Ponadto, należy 

zwiększyć świadomość celów, wartości i polityk, jakimi 

kierują się ruchy społeczne i polityczne. Niezbędna jest 

również znajomość integracji europejskiej oraz struktur 

UE, z ich głównymi celami i wartościami, jak 

i świadomość różnorodności i tożsamości kulturowych 

w Europie. 
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Umiejętności w zakresie kompetencji 

obywatelskich obejmują zdolność do efektywnego 

zaangażowania wraz z innymi ludźmi, w działania 

publiczne, wykazywania solidarności i zainteresowania 

rozwiązywaniem problemów stojących przed lokalnymi 

i szerszymi społecznościami. Do umiejętności tych 

należy krytyczna i twórcza refleksja oraz konstruktywne 

uczestnictwo w działaniach społeczności lokalnych 

i sąsiedzkich oraz procesach podejmowania decyzji na 

wszystkich poziomach, od lokalnego, poprzez krajowy, 

po europejski, szczególnie w drodze głosowania. 

Pełne poszanowanie praw człowieka, w tym 

równości, jako podstawy demokracji, uznanie 

i zrozumienie różnic w systemach wartości różnych 

religii i grup etnicznych, to fundamenty pozytywnej 

postawy. Oznacza ona zarówno wykazywanie poczucia 

przynależności do własnego otoczenia, kraju, UE 

i Europy jako całości oraz do świata, jak i gotowość do 

uczestnictwa w demokratycznym podejmowaniu decyzji 

na wszystkich poziomach. Obejmuje ona również 

wykazywanie się poczuciem obowiązku, jak 

i okazywanie zrozumienia i poszanowania wspólnych 
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wartości, niezbędnych do zapewnienia spójności 

wspólnoty, takich jak respektowanie demokratycznych 

zasad. Konstruktywne uczestnictwo obejmuje również 

działalność obywatelską, wspieranie różnorodności 

i spójności społecznej i zrównoważonego rozwoju oraz 

gotowość poszanowania wartości i prywatności innych 

osób. 

7. INICJATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczają 

zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. 

Obejmują one kreatywność, innowacyjność 

i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania 

przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia 

zamierzonych celów. Stanowią one wsparcie dla 

indywidualnych osób nie tylko w ich codziennym życiu 

prywatnym i społecznym, ale także w ich miejscu pracy 

pomagając im uzyskać świadomość kontekstu ich pracy 

i zdolność wykorzystywania szans. Są podstawą bardziej 

konkretnych umiejętności i wiedzy potrzebnych tym, 

którzy podejmują przedsięwzięcia o charakterze 

społecznym lub handlowym lub w nich uczestniczą. 
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Powinny one obejmować świadomość wartości 

etycznych i promować dobre zarządzanie. 

Konieczna wiedza obejmuje zdolność 

identyfikowania dostępnych możliwości działalności 

osobistej, zawodowej lub gospodarczej, w tym szerszych 

zagadnień stanowiących kontekst pracy i życia ludzi, 

takich jak ogólne rozumienie zasad działania gospodarki, 

a także szanse i wyzwania stojące przed pracodawcami 

i organizacjami. 

Wszyscy powinni być świadomi zagadnień 

etycznych związanych z przedsiębiorstwami oraz tego, 

w jaki sposób mogą one wywoływać pozytywne zmiany, 

np. poprzez sprawiedliwy handel lub przedsięwzięcia 

społeczne. 

Umiejętności odnoszą się do proaktywnego 

zarządzania projektami (co obejmuje np. planowanie, 

organizowanie, zarządzanie, kierowanie i zlecanie zadań, 

analizowanie, komunikowanie, sporządzanie raportów, 

ocenę i sprawozdawczość), skutecznej reprezentacji 

i negocjacji oraz zdolności zarówno pracy indywidualnej, 

jak i współpracy w zespołach. Niezbędna jest 
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umiejętność oceny i identyfikacji własnych mocnych 

i słabych stron, a także oceny ryzyka i podejmowania go 

w uzasadnionych przypadkach. 

8. ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA 

Docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, 

doświadczeń i uczuć za pośrednictwem szeregu środków 

wyrazu, w tym muzyki, sztuk teatralnych, literatury 

i sztuk wizualnych. 

Wiedza kulturalna obejmuje świadomość 

lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa 

kulturalnego oraz jego miejsca w świecie. Obejmuje ona 

podstawową znajomość najważniejszych dzieł kultury, 

w tym współczesnej kultury popularnej. Niezbędne jest 

rozumienie kulturowej i językowej różnorodności 

w Europie i w innych regionach świata oraz konieczności 

jej zachowania, a także zrozumienie znaczenia 

czynników estetycznych w życiu codziennym. 

Umiejętności obejmują zarówno wrażliwość, jak 

i ekspresję: wrażliwość i przyjemność z odbioru dzieł 

sztuki i widowisk, jak i wyrażanie siebie poprzez 
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różnorodne środki z wykorzystaniem wrodzonych 

zdolności. Umiejętności obejmują również zdolność do 

odniesienia własnych punktów widzenia w zakresie 

twórczości i ekspresji do opinii innych oraz 

rozpoznawania i wykorzystywania społecznych 

i ekonomicznych szans w działalności kulturalnej. 

Ekspresja kulturalna jest niezbędna do rozwijania 

twórczych umiejętności, które mogą być 

wykorzystywane w wielu sytuacjach zawodowych. 

Dogłębne zrozumienie własnej kultury oraz 

poczucie tożsamości mogą być podstawą szacunku 

i otwartej postawy wobec różnorodności ekspresji 

kulturalnej. Pozytywna postawa obejmuje również 

kreatywność oraz chęć pielęgnowania zdolności 

estetycznych poprzez wyrażanie siebie środkami 

artystycznymi i udział w życiu kulturalnym. 

JEDNOSTKA PRZEDSIĘBIORCZA 

Wg wykładni zawartej w zaleceniach Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji 

kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie 
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postawa przedsiębiorcza to taka, która charakteryzuje 

się inicjatywnością, aktywnością, niezależnością 

i innowacyjnością zarówno w życiu osobistym 

i społecznym, jak i w pracy zawodowej. To postawa, 

która obejmuje również motywację i determinację 

w kierunku realizowania celów czy to osobistych, czy 

wspólnych. 

Postawa przedsiębiorcza, będąca kompilacją 

ogółu kompetencji kluczowych, jest wysoce pożądana 

we współczesnym świecie. Deficyt poszczególnych 

kompetencji kluczowych w przypadku jednostki nie 

ogranicza istotnie jednostki w wymiarze postrzegania jej 

jako jednostki przedsiębiorczej. Nie mniej jednak nie jest 

to stan pożądany. W przypadku jednostki świadomej 

swojej przedsiębiorczości jakikolwiek niedosyt 

w przypadku choćby jednej z ww. kompetencji może ją 

zmarginalizować na rynku. 

Jednostka przedsiębiorcza nie powinna być 

bierna wobec dokonujących się w jej otoczeniu zmian, 

nie powinna jednak być za bardzo spontaniczna, bo to 

zwiększa ryzyko działań. Wyważenie i rozwaga to atuty, 
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trudno jednak jest je kształtować, bo tkwią one 

w naturze ludzkiej, która tak naprawdę nie jest 

przewidywalna. 

Żadnej jednostki, czy to mniej, czy bardziej 

zdolnej, nie wolno spisywać na straty. Każdy ma swoją 

wartość, którą czasem można wyrazić ilościowo, 

a czasem wyłącznie jakościowo. Jednostka 

przedsiębiorcza to taka, której udaje się w działaniu 

powiązać jakość z ilością z poszanowaniem innych, 

z zachowaniem równowagi. 
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WOBEC WYZWAŃ 

GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 

DOROTA JEGOROW 

 

Rewolucyjne odkrycia technologiczne, 

a zwłaszcza w zakresie technologii informatycznych, 

którym towarzyszyło i nadal towarzyszy rosnące 

znaczenie globalizacji nieodwracalnie zmieniły świat. 

Ogół tych rewolucyjnych zmian w sposób znaczący 

wpłynął na gospodarkę, a w tym na całą sferę 

przedsiębiorczości. Niezależnie od tych dziejowych 

ewolucji fundamentalne wyznaczniki wpisujące się 

w definicję przedsiębiorczości, jednostki 

przedsiębiorczej czy też postawy przedsiębiorczej nie 

uległy istotnym zmianom. Nowe warunki 

funkcjonowania w dobie gospodarki opartej na wiedzy 

wpłynęły istotnie na wzrost znaczenia 

przedsiębiorczości, szczególnie w odniesieniu do 

rozwiązań innowacyjnych.  
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Biorąc pod uwagę ogół inicjatyw realizowanych 

w Polsce, a odnoszących się do obszaru 

przedsiębiorczości można odnieść wrażenie, iż ilość 

wyraźnie wzięła górę nad jakością. Podstawowym 

problemem jest w tym wszystkim brak elementarnej 

wiedzy na temat przedsiębiorczości zarówno wśród jej 

propagatorów, jak i docelowych odbiorców. Oczywiście 

nie można tego wniosku uogólniać na ogół specjalistów, 

zarówno teoretyków, jak i praktyków zajmujących się 

przedsiębiorczością. Wśród nich spotkać można wielu 

specjalistów potrafiących, nie tylko barwnie mówić 

o przedsiębiorczości, ale wskazywać konkretne 

przykłady z tego obszaru będące pokłosiem 

podejmowanych przez nich działań. 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, A JEDNOSTKA 

PRZEDSIĘBIORCZA 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – WYCHODZĄC OD DEFINICJI 

Problem tak naprawdę zaczyna się od samej 

definicji przedsiębiorczości, których jest bardzo wiele 

i czasem wydają się one być ze sobą nawet sprzeczne. 
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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 usług19. Niestety powielanym często błędem są 

z założenia nieudolne próby budowania 

przedsiębiorczości w wymiarze nie uwzględniającym 

korelacji płaszczyzny przedmiotowej z podmiotową. 

Przedsiębiorczośd to talent - giętkość i motywacja 

do nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań 

                                                        

19 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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poprzez kreatywne zastosowanie dostępnych zasobów 

danych oraz przystosowanie się do nowych warunków 

funkcjonowania, w zależności od szans i narzuconych 

ograniczeń, akceptacja faktu, iż lepsze pomysły z czasem 

wyprą te słabsze20. Przedsiębiorczość to coś więcej niż 

zdolność zarządzania ryzykiem w celu wypracowania 

zysku21. 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, z założenia 

lepszego produktu/usługi, nowych metod produkcji, 

nowych źródeł podaży lub reorganizacja danej gałęzi 

przemysłu, w wyniku której wypierane są mniej 

efektywne rozwiązania22. 

                                                        

20 A. Jagiełło-Rusiłowski, Lekcje przedsiębiorczości społecznej, 

Artykuł, z wydania nr 3/2008 [w:] www.trendy.ore.edu.pl.  

21 A. Jagiełło Rusinowski, Lekcje przedsiębiorczości społecznej (3) 

[w:] www.edunews.pl [za:] Edukacja i Dialog, nr 200, 09/2008. 

22 Ibidem. 

http://www.trendy.ore.edu.pl/
http://www.edunews.pl/
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Przedsiębiorczośd to cecha działania zmierzającego 

do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji 

zasobów społecznych i gospodarczych organizacji, 

w tym m.in. przedsiębiorstwa, umożliwiająca osiąganie 

racjonalności gospodarowania oraz efektywności 

ekonomicznej, która wyraża stopień osiąganej 

racjonalności. Przewodnim motywem przedsiębiorczości 

jest dążenie do uzyskania efektywności pozwalającej na 

bieżące funkcjonowanie organizacji/przedsiębiorstwa 

i stwarzającej podstawy jego rozwoju. 

Przedsiębiorczośd to zdolnośd do kreowania 

i zaspokajania swoich i cudzych potrzeb23. 

Przedsiębiorczośd to zdolnośd i umiejętnośd 

zorganizowania czynników wytwórczych i zarządzania 

nimi oraz uruchamianie nowych dziedzin działalności na 

                                                        

23 S. Gregorczyk, M. Romanowska, A. Sopińska, P. Wachowiak, 

Przedsiębiorczość bez tajemnic, Wyd. WSiP, Warszawa 2002, s. 5. 
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bazie autentycznych innowacji lub ich twórczego 

naśladownictwa24. 

Przedsiębiorczośd to postawa człowieka wobec 

sytuacji decyzyjnych, z którymi się spotyka25. 

Przedsiębiorczośd to proces tworzenia czegoś 

nowego i wartościowego, który jest związany 

z podejmowaniem ryzyka finansowego, zawodowego, 

psychologicznego i społecznego26. 

Przedsiębiorczośd to umiejętnośd dostrzeżenia 

i wykorzystania nowych możliwości produkcyjnych, 

usługowych, organizacyjnych, dających szanse na 

                                                        

24 M. Pietraszewski, Szansa dla przedsiębiorczych, eMPi2, Poznań 

2002, s. 11. 

25 B. Barańska, J. Gierczycka, D. Szostek, Przedsiębiorczość, 

Videograf Edukacja sp. z o. o., Katowice 2002, s. 33. 

26 Ibidem, s. 33. 
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relatywnie duże korzyści w warunkach braku pewności, 

co do sukcesu całego przedsięwzięcia27. 

Przedsiębiorczośd 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 działań28. 

Przedsiębiorczośd 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, 

                                                        

27 Ibidem, s. 34. 

28 M. Pietraszewski, Szansa dla przedsiębiorczych …, op. cit., s. 11. 
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a także skłonność do brania na siebie ryzyka 

i odpowiedzialności za swoje decyzje i działania29. 

Przedsiębiorczość30 daje siłę niezbędną do 

postępu gospodarczego, bez której gospodarka byłaby 

statyczna, strukturalnie sparaliżowana i skazana na 

upadek. Udane przedsięwzięcie uruchamia reakcję 

łańcuchową, zachęcając innych przedsiębiorców do 

powielenia i ostatecznie rozpowszechnienia innowacji, 

aż do momentu „kreatywnej destrukcji”31. 

Termin „przedsiębiorczość” opisuje połączenie 

kontekstu, w którym usytuowana jest okazja, zestawu 

cech charakteru koniecznych do rozpoznania 

                                                        

29 J. Musiałkiewicz, Podstawy przedsiębiorczości, EKONOMIK, 

Warszawa 2002, s. 14. 

30 Wg Josepha Schumpetera. 

31 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. 
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i skorzystania z tej okazji oraz osiągnięcie określonych 

wyników32. Przedsiębiorczośd to zarówno umiejętnośd, 

zdolnośd, cecha, proces, postawa, jak i talent, a zatem jest 

to trudna sztuka wystawiana na żywo, gdzie wielu aktorów, 

o bardzo zróżnicowanych możliwościach próbuje odegrad 

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”33. 

                                                        

32 Ibidem, s. 29-39. 

33 D. Jegorow [red.], Przewodnik …, op. cit., s. 18. 
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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 niejednokrotnie 

znacznego upływu czasu34, który nie zawsze jest 

dostrzegany przez graczy rynkowych. 

Niestety nauka nadal nie jest w stanie 

odpowiedzieć na pytanie: Skąd biorą się 

przedsiębiorcy35? Transformacyjne przywództwo - 

wyczucie potrzeb i nadanie sensu działaniom członków 

                                                        

34 Ibidem, s. 29-39. 

35 A. Jagiełło Rusinowski, Lekcje przedsiębiorczości społecznej (3), 

op. cit. 
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zespołu w miejsce systemu „kija i marchewki"36, to 

wyzwania stojące przed współczesną 

przedsiębiorczością. Potrzeba szybkiego reagowania, 

umiejętności szybkiego docierania do informacji i ich 

umiejętnej segregacji, to niezbędne atrybuty 

współczesnego przedsiębiorcy.  

Szczególną odmianą przedsiębiorczości jest 

przedsiębiorczość akademicka. Jest to pewne zawężenie 

przedsiębiorczości do działań ukierunkowanych głównie 

na płaszczyznę akademicką. Nie oznacza to jednak, że 

należy od nowa definiować przedsiębiorczość. Należy 

wyłącznie zawęzić obszar rozważań do środowiska 

akademickiego. 

PORTRET JEDNOSTKI PRZEDSIĘBIORCZEJ 

Chcąc w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na 

pytanie: Czym winna charakteryzować się jednostka 

przedsiębiorcza?, najpierw trzeba znaleźć odpowiedź na 

                                                        

36 Ibidem. 
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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 wskazujące, 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 było inaczej, Polska nie borykałaby 

się dziś z poważnym problemem wysokiego bezrobocia 

oraz małej aktywności zawodowej, szczególnie 

widocznej wśród ludzi młodych. Deficytu postaw 

przedsiębiorczych w narodzie polskim doszukiwać się 

należy m.in. w niewydolnym systemie edukacji, 

właściwie na każdym jego poziomie i formie, tj. od 

szkoły podstawowej do szkolnictwa wyższego 
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z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju krótkich form 

kursowych oraz systemie pomocy społecznej 

sprzyjającym jednostkom biernym, niewydolnym 

i niejednokrotnie roszczeniowym37. Kształcenie 

pozbawione formułowania celów, mierzenia efektów 

z założenia jest nastawione na zagładę. Tego 

nieefektywnego procesu kształcenia nie da się łatwo 

zatrzymać. Filar wykształcenia, jakim jest wykształcenie 

podstawowe, potem gimnazjalne i ponadgimnazjalne 

jest kluczowe dla rozwoju każdej jednostki. Niestety 

coraz więcej analiz wskazuje na ułomność polskiej 

edukacji, w tym widoczny jej regres w wymiarze 

osiąganych efektów. 

Edukacja we wzmacnianiu jednostek 

przedsiębiorczych jest kluczowa, bo to właśnie jednostki 

przedsiębiorcze charakteryzuje dążenie do ciągłego 

poprawiania własnego poziomu wykonania zadań. 

Ludzie z silną potrzebą osiągnięć są skoncentrowani na 

swoich obowiązkach i dążą do jak najlepszego 

                                                        

37 D. Jegorow [red.], Przewodnik …, op. cit., s. 19. 
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wykonania zadań, odznaczają się realizmem 

w wyznaczaniu celów. 

Osoby o wysokiej motywacji osiągnięć 

charakteryzuje słaba potrzeba bezpieczeństwa, 

natomiast priorytetem staje się dążenie do osobistego 

rozwoju i odnoszenia sukcesów zawodowych. Dla 

jednostki przedsiębiorczej prowadzenie własnej 

organizacji – dowodzenie ją oznacza możliwość 

podejmowania i realizowania nowych, trudnych 

i różnorodnych zadań, co pozwala na zaspokojenie 

potrzeby osiągnięć. Jednostka przedsiębiorcza oczekuje 

możliwości realnego wpływania na rezultaty 

podejmowanych działań. To z kolei wyzwala postawy 

proinnowacyjne, zwiększa także sprawność w osiąganiu 

wyznaczonych celów. Osoby przedsiębiorcze wyróżniają 

się wysoką odpornością psychiczną. Warunkuje ona 

możliwość skutecznego funkcjonowania 

w okolicznościach podwyższonego ryzyka. Wysoki próg 

stresu i frustracji zapobiega „szybkiemu wypalaniu się”. 

Pewność siebie, jako cecha osobowości 

przedsiębiorcy, sprawia, że jednostka przedsiębiorcza 
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jest bardziej skłonna do podejmowania nowych, 

trudnych zadań o zwiększonym stopniu ryzyka. Sprzyja 

pozytywnemu myśleniu i koncentrowaniu się na 

możliwości odniesienia sukcesu. Ogranicza postrzeganie 

podejmowanych działań w kategoriach porażki38. 

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 zamiany ich 

w sukces. Do najważniejszych cech charakteru, jakimi 

powinna odznaczać się jednostka 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 

                                                        

38 E. Gąsiorowska, D. Witczak-Roszkowska, Portret osób 

przedsiębiorczych [w:] Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, 

gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, [red.] K. Piech, Marcin 

Kulikowski, Instytut Wiedzy, SGH, Warszawa 2003, s. 300. 
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z kluczowych wymiarów sukcesu w gospodarce, w której 

szereg inicjatyw realizowanych jest w ramach projektów 

w definicję których wpisane jest ryzyko. Jednostka 

przedsiębiorcza potrafi wyznaczać sobie określone cele 

i pewnie dąży do ich realizacji. Posiada zdolność 

rozwiązywania problemów i samodzielnego radzenia 

sobie w trudnych i skomplikowanych sytuacjach. Do 

ważnych cech osobowości przedsiębiorczej należy 

również zaliczyć optymizm, który w dużym stopniu 

przyczynia się do rozwijania potrzeb edukacyjnych, 

zwiększania posiadanych kwalifikacji ukierunkowanych 

głównie na wzrost kompetencji39. Kwalifikacje dla 

jednostki przedsiębiorczej są elementem bardzo 

ważnym, choć nie ważniejszym od kompetencji. To 

właśnie brak możliwości przełożenia kwalifikacji 

zawodowych absolwentów szkół wyższych na konkretne 

kompetencje często podważa sens kształcenia na 

poziomie wyższym. Dziś można mieć nadzieję, że nowa 

                                                        

39 D. Jegorow [red.], Przewodnik …, op. cit., s. 19. 
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reforma szkolnictwa wyższego rozwiąże ten palący 

problem. 

Przedsiębiorcę inspiruje do działania 

suboptymalna równowaga, ponieważ potrafi w niej 

dostrzec okazję na stworzenie nowego rozwiązania, 

produktu, usługi czy też procesu. Przyczyna, dla której 

jednostka przedsiębiorcza postrzega tę sytuację, jako 

okazję do stworzenia czegoś nowego, przez innych 

postrzegana jest często wyłącznie 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 innowacji,40 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. 

                                                        

40 R. L. Martin, S. Osberg, Social Entrepreneurship: The Case for 

Definition, op. cit., s. 29-39. 
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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 

nowym41. Transfer wiedzy pomiędzy nauką a biznesem, 

o którym tak wiele się mówi w kontekście realizowanych 

dziś masowo inicjatyw projektowych nadal potrzebuje 

silnego wsparcia. 

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 

                                                        

41 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. 
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sposób podejścia do problemu42. Ktoś, kto nie jest 

w swoim postępowaniu posłuszny tej wykładni, mimo, 

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, ale o osobie 

posiadającej cechy jednostki przedsiębiorczej – 

dostrzeże okazję, która zainspiruje go do działania i ma 

w posiadaniu pomysłowe rozwiązanie, nie czeka, ale 

niezwłocznie zabiera się do działania. Jednostka 

przedsiębiorcza nie będzie czekała, aż ktoś podejmie 

wyzwanie lub zostanie przekonany do przedstawianego 

rozwiązania, przedsiębiorca zabiera się sam do 

działania. Przedsiębiorca, podejmując niejednokrotnie 

duże ryzyko, tworzy zazwyczaj nowy produkt lub usługę. 

Jednostka przedsiębiorcza wykazuje się odwagą w 

trakcie całego procesu wdrażania nowego rozwiązania, 

                                                        

42 R. L. Martin, S. Osberg, Social Entrepreneurship: The Case for 

Definition, op. cit., s. 29-39. 
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zazwyczaj innowacyjnego. Zazwyczaj procesowi temu 

towarzyszy znaczne ryzyko, a wchodzące w jego skład 

działania postrzegane są przez innych za nierozsądne 

albo nawet niewykonalne. W końcu przedsiębiorcy 

wykazują się hartem w realizacji swoich pomysłowych 

rozwiązań i dostosowaniu do nich rynku. Niemal 

wszystkim jednostkom przedsiębiorczym towarzyszą 

różnorodne komplikacje oraz nieoczekiwanie 

pojawiające się przeszkody, a przedsiębiorca musi być 

w stanie znaleźć pomysłowe sposoby na ich ominięcie 

i stawianie czoła wyzwaniom43. Nie jest to zazwyczaj 

proste zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak 

i merytorycznym. Nie oznacza to jednak, że nie jest 

możliwe do zrealizowania. 

CECHY JEDNOSTKI PRZEDSIĘBIORCZEJ 

Tak jak nie istnieje jedna uniwersalna definicja 

przedsiębiorczości, tak również nie istnieje jedna 

uniwersalna definicja przedsiębiorcy. Przedsiębiorca to: 

                                                        

43 Ibidem, s. 29-39. 
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 osoba „przesuwająca zasoby ekonomiczne 

z obszaru niższej do obszaru wyższej 

produktywności i większej produkcji”44, tj. 

„ten, który przedsiębierze” o pojęcie tworzenia, 

 agent szerzej pojmowanej zmiany 

gospodarczej45, 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 wykorzystująca 

zmiany46. 

                                                        

44 Wg Jean-Baptiste’y Saya. 

45 Wg Josepha Schumpetera. 

46 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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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 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 przedsiębiorczych47. To jednak 

w praktyce może okazać się bardzo trudne. Szyderczych, 

złośliwych i nieuczciwych ludzi w każdym biznesie jest 

bardzo dużo. Cyniczne, spersonalizowane uwagi nie 

                                                        

47 Kształtowanie postawy przedsiębiorczej [w:] www.edunews.pl 

[za:] www.1praca.gov.pl. 

http://www.edunews.pl/
http://www.1praca.gov.pl/
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zawsze mogą zostać niedostrzeżone, a ludzkie uczucia 

nie są wymiarem w pełni sformalizowanym. Cechująca 

jednostkę przedsiębiorczą duża odporność na stres nie 

zawsze jest na tyle wytrzymała, aby nie ulec przed 

naporem otoczenia. Wówczas pojawiają się emocje… 

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 
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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 sobie48. Nie jest to jednak łatwe. Działanie 

przedsiębiorcze – to działanie kreatywne, a to wymaga 

czystego umysłu. W sytuacjach konfliktowych, 

implikujących brak wzajemnego zrozumienia dwóch 

jednostek przedsiębiorczych pozostających w relacjach 

biznesowych, osiągnięcie kompromisu nie jest łatwe, co 

nie oznacza, że niemożliwe. 

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 

                                                        

48 Ibidem. 
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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, a to jest podstawowy 

błąd. Przyjmują postawę sceptyczną, pełną dezaprobaty 

do potencjalnego sukcesu w kontekście podjętych kilku 

nieudanych prób. 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 - zwyciężają49. 

Zachowania przedsiębiorcze, odpowiedzialne 

i proaktywne to te, w których pada pytanie: Co można 

jeszcze zrobić, aby pomimo niesprzyjających 

okoliczności zrealizować zamierzony cel w postaci 

czytelnie zdefiniowanego rezultatu? 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 

                                                        

49 Ibidem. 
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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 zachowania50. Z drugiej jednak 

strony kumulacja złych emocji nie powinna mieć 

miejsca, ale 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 byłoby o niej 

tyle pisać. 

                                                        

50 Ibidem. 
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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 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 zaplanowanych rezultatów51. 

STYMULOWANIE POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH 

Niestety, choć w Polsce w przeciwieństwie do 

trendów światowych nadal nie robi się zbyt wiele, by 

skutecznie wykorzystywać wiedzę i pomysły 

                                                        

51 Ibidem. 
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pracowników, to nie oznacza, iż nie należy starać się być 

jednostką przedsiębiorczą52. 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 

                                                        

52 K. Królak-Wyszyńska, T. Rudolf, Miliony z pomysłów..., op. cit., s. 

50. 
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ofiary, bezsilnego członka machiny społecznej. Głównym 

powodem takich postaw jest bardzo często, a właściwie 

przede wszystkim, brak postawy proaktywnej53. 

Bierność i brak pomysłów na własny rozwój połączone 

z wysokim poziomem krytycyzmu, niestety, ale są w 

polskim społeczeństwie powszechne. 

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 

                                                        

53 Kształtowanie postawy przedsiębiorczej, op. cit. 
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powodują zanieczyszczenie środowiska i hałas, a także 

zniekształcają krajobraz54. Biorąc jednak pod uwagę 

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 

                                                        

54 M. Makowiec, T. Kusio. Znaczenie przedsiębiorczości społecznej w 

funkcjonowaniu organizacji opartej na wiedzy [w:] Portal 

Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce: www.pitwin.edu.pl. 

http://www.pitwin.edu.pl/


 
Przedsiębiorczość wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy 

 

 - 87 -  

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 wpływu55. 

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 

                                                        

55 Kształtowanie postawy przedsiębiorczej, op. cit. 
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w sprzeczności z jednym z kluczowych obszarów postaw 

przedsiębiorczych, tj. ryzykiem. Ważna 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 rzeczywistości56. 

W warunkach szczególnie wysokiego bezrobocia 

wśród młodych osób, edukacja przedsiębiorczości winna 

stanowić istotny element w walce z bezradnością 

i frustracją tej części społeczeństwa, nie potrafiącego 

                                                        

56 Ibidem. 
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zaadoptować się do nowej rzeczywistości gospodarczej 

i cywilizacyjnej57. 

PORTRET JEDNOSTKI PRZEDSIEBIORCZEJ W 

NOWEJ GOSPODARCE 

Niezależnie od warunków zewnętrznych 

jednostki przedsiębiorcze, to58 osoby twórcze, 

dynamizujące rozwój gospodarczy. Są organizatorami 

wszelkich przejawów aktywności gospodarczej. 

Wskazuje się także na nich jako inspiratorów postępu 

technicznego. Jednostka przedsiębiorcza zawsze 

poszukuje zmiany, reaguje na nią i wykorzystuję ją jako 

okazję do innowacji społecznej lub gospodarczej. 

Nowa gospodarka stworzyła istotnie odmienne 

warunki funkcjonowania jednostek zarówno 

w odniesieniu do sfery osobistej, jak i sfery zawodowej. 

                                                        

57 E. Gąsiorowska, D. Witczak-Roszkowska, Portret osób 

przedsiębiorczych, op. cit., s. 304. 

58 Ibidem, s. 299. 
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Globalizacja, procesy integracyjne w ramach Unii 

Europejskiej w połączeniu z niemal powszechnym 

użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych 

zmieniły zarówno warunki formalne, jak i systemowe 

rozwoju przedsiębiorczości. Samo pojęcie 

przedsiębiorczości oraz jednostki przedsiębiorczej nie 

uległo jednak zmianie. Cechy jednostki przedsiębiorczej 

nadal są takie same. Istotną zmianą jest to, iż jednostka 

przedsiębiorcza nie może sobie pozwolić na ignorowanie 

nowych technologii, zwłaszcza związanych 

z komunikacją, pozyskiwaniem i wymianą informacji w 

sieci globalnej. Dynamika zmian w tym obszarze 

wymusza na jednostkach przedsiębiorczych 

permanentną edukacją opartą głównie na 

samokształceniu. 
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Biorąc pod uwagę ogół rozważań teoretycznych 

oraz wyniki badań empirycznych dotyczących migracji 

nie można w sposób jednoznaczny wskazać zarówno 

wymiaru korzyści, jak i wymiaru strat związanych z tym 

procesem. O ile w przypadku rozważań dotyczących 

społecznych skutków migracji, przeważają opinie 

negatywne, o tyle w przypadku skutków ekonomicznych 

zdania są wyraźnie podzielone. Doprecyzowanie 

rozważań na temat skutków migracji winno uwzględniać 

przede wszystkim jej charakter z precyzyjnie 

dookreślonym horyzontem czasowym ich 

występowania. 

Zjawisko migracji społeczno - ekonomicznych na 

trwale wpisało się w historię Polski. Otwarcie rynków 
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pracy w krajach Unii Europejskiej (UE) w sposób istotny 

wpłynęło na strukturę ilościową, jak i jakościową 

migracji Polaków59. Tematyka migracji pojawia się 

w licznych debatach publicznych, w tym prezentowana 

jest coraz częściej w mediach jako zjawisko, które ma 

znaczny wpływ na lubelski rynek pracy. Biorąc pod 

uwagę wewnętrzne zróżnicowanie poszczególnych 

regionów Polski, w tym w szczególności Lubelszczyzny, 

problem migracji należy rozpatrywać na poziomie jak 

najwyższego uszczegółowienia, tj. w wymiarze lokalnym 

na poziomie powiatów i gmin. Jedynie takie podejście 

jest gwarantem rzetelnej analizy. Niestety dostępne 

opracowania nie uwzględniają tak wysokiego poziomu 

uszczegółowienia. Nie wpisuje się to w opracowania 

realizowane w ramach statystyki publicznej. Biorąc 

jednak pod uwagę rekomendacje płynące z poziomu 

Komisji Europejskiej w zakresie prowadzenia statystyki 

                                                        

59 P. Kaczmarczyk, Współczesne migracje zagraniczne Polaków – 

skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy, Ośrodek 

Badania nad Migracjami WNE UW, Warszawa 2006, s. 4. 
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publicznej, wskazujące na wysoki poziom odmienności 

lokalnych nie tylko w Polsce, ale i w całej UE, można 

liczyć na radykalną zmianę w obszarze przedmiotowych 

badań. Trudno jest jednak przewidzieć, kiedy to nastąpi. 

Określenie ilości wyjazdów krótkoterminowych 

oraz niezarejestrowanych w zasadzie nie jest w Polsce 

możliwe, co w konsekwencji prowadzi do istotnych 

różnic dotyczących rzeczywistego stanu migracji 

w świetle danych Głównego Urzędu Statystycznego 

(GUS). Sytuacja ta prowadzi do znacznego zaniżenia skali 

zjawiska migracji60. Nie oznacza to, że prowadzenie 

analiz w oparciu o dane GUS jest bezużyteczne. 

Prowadząc analizy w oparciu o dostępne dane ilościowe, 

należy uwzględniać problem istotnego niedoszacowania 

danych zarówno w odniesieniu do migracji wewnętrznej, 

jak i zewnętrznej. 

                                                        

60 Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 

2004 – 2009. Wyniki badań GUS, Warszawa 2010, s. 1. 
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Niezależnie od dostępnych danych statystycznych 

charakter polskiej migracji ma bezsprzecznie 

w większości charakter zarobkowy, o którym mówi się 

najczęściej w kontekście problemu gospodarczego: 

„specyficznym problemem naszej gospodarki jest 

wyjątkowa skala emigracji zarobkowej w Polsce, 

niemająca odpowiednika w żadnym z krajów UE. 

W rezultacie Polska stała się krajem o największej 

emigracji zarobkowej we współczesnej Europie61”. 

                                                        

61 A. Karpiński, Potęga strategii między wzorcami narodowymi 

a uniwersalnymi [w:] Pismo Dialogu Społecznego Nr 1/2011, 

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Warszawa styczeń – 

luty 2011, s. 101. Po wejściu Polski do UE kraj opuściło około 2 mln 

ludzi w poszukiwaniu pracy w innych państwach UE. 

W decydującym stopniu dotyczyło to ludzi w młodym wieku, 

najlepiej przygotowanych do zawodu i aktywnych. Już dziś 

wiadomo, że co najmniej jedna trzecia do jednej drugiej tego 

potencjału przekształci się z emigracji zarobkowej w emigrację 

osiedleńczą związaną z opuszczeniem kraju na zawsze. Żaden 

z krajów UE nie ma do czynienia z taką skalą tego problemu 
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Odwrócenie szybkiego wzrostu emigracji 

zagranicznej zapoczątkowane wraz z akcesją Polski do 

UE, jakie miało miejsce w 2008 roku okazało się być 

korzystne, ale głównie w kontekście uwarunkowań 

teoretycznych procesów migracyjnych. Zahamowanie 

wzmożonej emigracji zewnętrznej pozwoliło na 

uniknięcie zagrożenia stojącego przed Polską. „… obok 

tradycyjnych korzyści migracji dla kraju wysyłającego, 

takich jak zmniejszenie bezrobocia i poprawa 

finansowania zewnętrznego dzięki transferom zarobków 

emigrantów, w przypadku Polski należy liczyć się 

z nietypowym zjawiskiem, polegającym na tym, że 

Polska w większym stopniu niż inne kraje, 

doświadczające wzmożonych wyjazdów, jest narażona 

na ryzyko pogorszenia struktury demograficznej 

starzejącego się społeczeństwa”62. Należy jednak 

odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy jednak zmiany 

                                                        

62 Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę polski, Ministerstwo 

Gospodarki. Departament Analiz i Prognoz, Warszawa, luty 2007, 

s. 4. 
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w strukturze ilościowej migracji, będące pokłosiem 

globalnego kryzysu gospodarczego, należy traktować, 

jako trwałe? Niestety jest to bardzo złożone, aby można 

było dokonać jednoznacznej oceny tych przeobrażeń. 

W przypadku Lubelszczyzny bardzo ważnym 

wymiarem migracji są emigracje wewnętrzne – do 

innych regionów kraju, które okazują być się również 

poważnym problemem związanym z sukcesywną 

zmianą struktury demograficznej województwa. 

MIGRACJE KRAJOWE – WILKOŚĆ I KIERUNEK 

Lata 2004 – 2009 to okres, w którym 

województwo lubelskie opuściło ponad 28 tys. osób 

wybierając jako docelowe miejsce pobytu inny region. 

Biorąc pod uwagę dane statystyczne sięgające 2002 roku 

okazuje się, że o ile w roku 2003 przewaga odpływu nad 

napływem ludności wynosiła 16%, o tyle w roku 2009 

wskaźnik ten uplasował się już na poziomie ponad 21%. 
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Rys. 1. Wielkość migracji wewnętrznych na Lubelszczyźnie 
w latach 2002 – 2009.  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Fakt, iż ogólna liczba osób migrujących do innych 

województw Polski zmniejszyła się w 2008 roku 

i utrzymywała się na zbliżonym poziomie w roku 2009, 

to niestety w obu przypadkach przewaga odpływu 

mieszkańców nad ich napływem na teren Lubelszczyzny 

wynosiła ponad 20%. 

 

 

 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

napływ odływ 



 
Internacjonalizacja kapitału ludzkiego a procesy migracyjne. Obraz 
Lubelszczyzny w latach 2004 - 2009 

 

 - 98 -  

Rys. 2. Saldo migracji wewnętrznych: województwo 
lubelskie w latach 2004 – 2009 (odpływ – napływ). 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Najważniejszym kierunkiem migracji krajowej 

mieszkańców województwa lubelskiego jest 

województwo mazowieckie. W roku 2009 wśród 

wszystkich osób emigrujących z Lubelszczyzny prawie 

53% jako miejsce docelowego pobytu wybrało właśnie 

Mazowsze. Wyniki zanotowane dla pozostałych 

województw okazały być się w tym zestawieniu 

statystycznie nieistotne. 
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Tablica 1. Najważniejsze kierunki migracji wewnętrznej 
mieszkańców Lubelszczyzny w roku 2009. 

Województwo odpływ napływ 

Mazowieckie 52,56% 33,45% 

Małopolskie 7,47% 4,82% 

Podkarpackie 7,34% 14,77% 

Śląskie 5,04% 10,78% 

Dolnośląskie 5,00% 4,43% 

Pomorskie 4,55% 2,67% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Zarówno kierunek, jak i poziom migracji 

wewnętrznej mieszkańców Lubelszczyzny nie zmienił 

się istotnie w okresie od roku 2004. Bezsprzecznym 

liderem w tym rankingu było i jest województwo 

mazowieckie, gdzie w wyniku emigracji corocznie 

z województwa lubelskiego „odpływa” więcej o ok. 3 tys. 

osób niż „napływa”. 

 



 
Internacjonalizacja kapitału ludzkiego a procesy migracyjne. Obraz 
Lubelszczyzny w latach 2004 - 2009 

 

 - 100 -  

Rys. 3. Saldo migracji wewnętrznych: województwo 
lubelskie (odpływ – napływ): średnia z lat 2004-
2009 w zestawieniu z wynikiem z roku 2009. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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MIGRACJE ZAGRANICZNE – WIELKOŚĆ I KIERUNEK 

Biorąc pod uwagę migracje zagraniczne z okresu 

lat 2002-2009 okazuje się, że istotna przewaga 

wyjazdów zagranicznych zapoczątkowana w roku 2006, 

w którym to z Lubelszczyzny (wg oficjalnych statystyk) 

wyjechało ponad 6,3 razy więcej osób niż przyjechało do 

kraju została zahamowana w roku 2009. Niewątpliwie 

był to efekt globalnego kryzysu gospodarczego. 

Rys. 4. Wielkość migracji zewnętrznych na Lubelszczyźnie 
w latach 2002 – 2009. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Trudno jest dziś jednoznacznie prognozować czy 

zapoczątkowany w 2009 roku trend dotyczący migracji 
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coraz częściej nagłaśniane problemy gospodarcze wielu 

krajów UE dość odważnym byłoby formułowanie 

dalekosiężnych prognoz. 

Rys. 5. Saldo migracji zagranicznych: województwo 
lubelskie w latach 2004 – 2009 (odpływ – napływ). 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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KIERUNEK MIGRACJI ZAGRANICZNEJ 

MIESZKAŃCÓW LUBELSZCZYZNY 

Pierwszą trójkę docelowych kierunków emigracji 

mieszkańców Lubelszczyzny w roku 2009 stanowiły 

Wielka Brytania (28% ogółu osób jadących za granicę), 

Niemcy (17,1%) oraz USA (11,4%). 

Rys. 6. Główne kierunki emigracji mieszkańców 
województwa lubelskiego w roku 2009. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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wracających zza granicy), Irlandii (10,1%), Niemiec 

(8,9%) oraz USA (7,3%).  

Rys. 7. Dominujące kierunki migracji zewnętrznej w roku 
2009 – napływ na teren Lubelszczyzny. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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wzrosła skala wyjazdów krótkookresowych, trwających 

średnio kilka tygodni. Nastąpiła wówczas zmiana 

charakteru migracji z osiedleńczej na czasową. Po akcesji 

Polski do UE obserwować można dalsze tendencje 

zwiększania skali mobilności mieszkańców Polski dzięki 

otwarciu kolejnych rynków pracy. W porównaniu 

z rokiem 2002 liczba Polaków przebywających czasowo 

poza granicami wzrosła o ponad 50%63. 

Do roku 2007 liczba Polaków przebywających 

czasowo za granicą zwiększyła się aż do poziomu 2,3 

mln, przy czym w związku z kryzysem gospodarczym na 

świecie w roku 2008 zaobserwowano tendencję 

zmniejszania się liczby emigrantów. W roku 2009 poza 

granicami Polski przebywało prawie 1,9 mln obywateli 

kraju. 

 

                                                        

63 P. Kaczmarczyk, Współczesne …, op. cit., s. 5 - 6. 
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Rys. 8. Ludność nieobecna w związku z wyjazdem za 
granicę na pobyt czasowy w latach 2002-2009 (w 
tys.). 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Rocznik 
Demograficzny 2010. 
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przebywa w Wielkiej Brytanii, w Niemczech – 415 tys. 

oraz w Irlandii – 140 tys.64. 

Rys. 9. Ludność nieobecna w związku z wyjazdem za 
granicę na pobyt czasowy według kraju 
przebywania - dane szacunkowe (stan na rok 2009, 
dane w tys.). 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Demograficzny 
2010, s. 446. 
 
 

                                                        

64 Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 

2004 - 2009, op. cit., s. 3. 
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MOTYWY MIGRACJI 

Najczęstszą przyczyną wyjazdu Polaków za 

granicę jest podłoże ekonomiczne. Na przykładzie 

Wielkiej Brytanii można wskazać, iż były to głównie 

motywy zarobkowe: podjęcie oferty pracy – 51% 

migrantów, poszukiwanie pracy – 42% oraz chęć 

zarobienia pieniędzy – 42% wyjeżdżających. Istotnym 

motywem jest często również nauka języka obcego 

(20% migrantów). Dodatkowe, głównie dla młodych 

ludzi, są to względy poznawcze – ciekawość i chęć 

zdobycia nowych doświadczeń (17%)65.  

CHARAKTER PRACY MIGRANTÓW 

Najwięcej polskich emigrantów pracuje przy 

wykonywaniu prac fizycznych tj. m.in. w budownictwie, 

rolnictwie, hotelarstwie i usługach domowych66. Osoby 

                                                        

65 J. Fredlak, B. Roguska, Powroty do Polski. Wyniki badań, 

Warszawa 2008, Instytut Spraw Publicznych, s. 7. 

66 P. Kaczmarczyk, Współczesne …, op. cit., s. 7. 
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wyjeżdżające do Wielkiej Brytanii podejmują najczęściej 

pracę jako pracownicy przy pracach prostych - 41% 

wyjeżdżających, robotnicy wykwalifikowani 

i rzemieślnicy – 27%, pracownicy usług osobistych - 

11%, operatorzy i monterzy maszyn oraz urządzeń - 

10%, sprzedawcy i pracownicy obsługi klientów – 6%, 

specjaliści – 3%, natomiast kadra kierownicza, technicy i 

inny średni personel oraz pracownicy administracyjni 

stanowili zaledwie po 1% migrantów67.  

Wśród polskich emigrantów zdecydowanie 

dominują migracje czasowe, które trwają krócej niż 

12 miesięcy. Stanowią one od 60% do 70% ogółu 

migracji, chociaż w wielu przypadkach mobilność 

czasowa przekształca się w osiedleńczą68.   

Podczas transformacji systemowej najważniejszą 

zmienną (choć należy podkreślić, że nie jedyną) 

                                                        

67 J. Fredlak, B. Roguska, Powroty …, op. cit., s. 9. 

68 P. Kaczmarczyk, Współczesne …, op. cit., s. 6. 
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pozwalającą wyjaśnić natężenie i skalę mobilności 

zarobkowej była sytuacja na polskim rynku pracy. 

Kolejnym czynnikiem wyjazdów za granicę stał się popyt 

na pracę w krajach UE69. Mobilność zagraniczna jest 

ściśle związana z procesami rynku pracy. Z jednej strony 

daje możliwość tzw. „eksportu bezrobocia”, ale 

jednocześnie zwiększa niebezpieczeństwo utraty 

zasobów pracy, w szczególności pracowników wysoko 

wykwalifikowanych. W latach 90 - tych skala migracji 

sezonowych osiągnęła bardzo wysoki poziom. Prace 

sezonowe miały być wówczas formą wsparcia dla osób 

dotkniętych procesami restrukturyzacji, trudnych 

reform i wzrostem bezrobocia. W drugiej połowie lat 90 

- tych na emigracji dominowały osoby bezrobotne oraz 

bierne zawodowo. Strategia ta nie przyczyniła się do 

zmiany statusu tych osób na rynku pracy, bowiem 

sezonowe migracje zwiększały ryzyko bezrobocia 

i sprzyjały trwałej dezaktywacji na polskim rynku pracy. 

Obok fali migracji związanej z poszukiwaniem 

                                                        

69 Ibidem, s. 7. 
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zatrudnienia z uwagi na problem bezrobocia równie 

chętnie za granicę do prac sezonowych wyjeżdżały 

osoby posiadające stałe zatrudnienie w Polsce70. To 

związane było z wyraźną dysproporcją wynagrodzenia 

pomiędzy poszczególnymi krajami globu, co z kolei jest 

bezpośrednią konsekwencją zróżnicowanego poziomu 

życia. Niestety jest to płaszczyzna nadal bardzo 

problemowa, a pożądana spójność wewnątrz UE nadal 

napotyka na poważne ograniczenia. Podsumowując, 

migracje sezonowe, chociaż zasilają domowe budżety, 

w dłuższej perspektywie nie mają pozytywnego wpływu 

na sytuację na rynku pracy. 

STRUKTURA PŁCI MIGRANTÓW 

W kontekście zagadnień emigracji ważnym 

ogniwem jest jej analiza ze względu na kryterium płci. 

Przed akcesją dane demograficzne wykazały, iż 

z obszaru Lubelszczyzny wyjechało minimalnie więcej 

                                                        

70 Ibidem, s. 9. 
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kobiet aniżeli mężczyzn (w 2002 roku na 100 mężczyzn 

wyjechało 108 kobiet, a w 2003 roku 101 kobiet).  

Rys. 10. Struktura płci emigrantów z Lubelszczyzny w latach 
2002 – 2009. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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gastronomicznej, budowlanej i przetwórstwie w krajach 

docelowej emigracji71. 

Rok 2009 – globalne spowolnienie gospodarcze, 

to jednocześnie zwiększenie udziału w ogólnej populacji 

emigrantów (55,1% ogółu emigrantów z województwa 

lubelskiego). Wśród najważniejszych przyczyn 

wyjazdów kobiet za granicę wskazuje czynniki 

ekonomiczne oraz trudności na lokalnym rynku pracy72. 

Wśród imigrantów przybywających na teren 

Lubelszczyzny wystąpiło wyraźne zróżnicowanie na 

przestrzeni ostatnich lat. Tylko w latach 2004 i 2005, 

a więc tuż po akcesji Polski do UE, więcej było 

wracających kobiet w porównaniu do mężczyzn. Odsetek 

mężczyzn od tego czasu przyjął silną tendencję 

wzrostową z rekordowym poziom 70,1% dla 2009 roku.  

                                                        

71 J. Fredlak, B. Roguska, Powroty …, op. cit., s. 10. 

72 Raport z badań realizowanych w ramach projektu: „Adaptacja 

reemigrantek na regionalnym rynku pracy – badania, analizy 

i upowszechnianie”, Lublin 2010, s. 23. 
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Rys. 11. Struktura płci imigrantów wracających na 
Lubelszczyznę w latach 2002 – 2009. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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młodzi ludzie kończą edukację na szkole podstawowej73. 

Patrząc na sytuację społeczno – gospodarczą 

Lubelszczyzny można odnieść wrażenie, iż region ten nie 

poddaje się regułom demograficznym. Na 

Lubelszczyźnie kształci się bardzo wielu ludzi, a rozwój 

uczelni i ośrodków naukowych jest największy w kraju. 

Niestety całe rzesze tych wykształconych uczestników 

rynku nie potrafią się na nim odnaleźć, ponieważ nie 

zadbano o stworzenie odpowiedniej ilości miejsc pracy 

dla szeregu młodych, wykształconych i kreatywnych 

ludzi. Lubelszczyznę dotknął problem deprecjacji 

społecznej, a konsekwencje tej sytuacji powoli, szkoda 

jednak, że ze sporym opóźnieniem dostrzegane są przez 

lubelskich włodarzy. 

Migracja zazwyczaj była domeną osób dobrze 

wykształconych. Sytuacja jednak zmieniła się po 

transformacji ustrojowej, gdzie mobilność dotyczyła 

osób gorzej wykształconych. Od początku lat 90 - tych 

                                                        

73 Ibidem, s. 11. 
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wzrastał udział osób o najniższym poziomie 

wykształcenia. Skłonność do migracji wykazywały osoby 

o niskich kompetencjach społecznych i zawodowych, 

nieznające języka obcego i słabo radzące sobie na rynku 

pracy. Struktura migrantów zmieniła się w połowie lat 

90 - tych, co miało związek z przełomem edukacyjnym 

w Polsce i pogarszającą się sytuacją na krajowym rynku 

pracy. Media zaczęły natychmiast potęgować 

katastrofalne dla Polski skutki zjawiska „drenażu 

mózgów”, czyli odpływu pracowników o wysokich 

kwalifikacjach. Większość migracji ma jednak czasowy 

charakter i wiąże się z szansą podniesienia kwalifikacji. 

W dobie globalizacji mobilność osób z wysokimi 

kwalifikacjami jest zjawiskiem naturalnym w każdym 

z krajów wysoko rozwiniętych74. Wiele osób związanych 

m.in. ze sferą nauki, biznesu oraz medycyny dzięki pracy 

poza granicami kraju ma możliwość zweryfikowania 

                                                        

74 P. Kaczmarczyk, J. Tyrowicz, Migracje osób z wysokimi 

kwalifikacjami, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 

Warszawa 2008, s. 7. 
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swojej wiedzy na rynku międzynarodowym. W kraju 

w wyniku braku specjalistów przedsiębiorcy inwestują 

w sprzęt i kwalifikacje pracowników. Znacznie 

poważniejszą kwestią jest tzw. marnotrawstwo mózgów, 

czyli praca poniżej kwalifikacji. Polacy wykonując prace 

za granicą poniżej swoich kwalifikacji narażeni są na 

przyspieszoną dewaluację posiadanych kompetencji 

oraz obniżenie własnej samooceny. Problem ten jest 

palący i winien zostać jak najszybciej poddany 

kompleksowej analizie i operacjonalizacji. 

Według badań przeprowadzonych przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie spośród 

wyjeżdżających za granicę 88,5% osób posiadało 

wykształcenie minimum średnie, w tym wykształcenie 

wyższe prawie 48% osób. Wykształcenie zasadnicze 

zawodowe posiadało około 10,5% migrantów75. 

 

                                                        

75 Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród 

pracujących za granicą, WUP, Lublin 2007, s. 11. 
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PODSUMOWANIE 

Skutki długookresowe emigracji są przede 

wszystkim dla kraju wielokrotnie mniej korzystne niż 

doraźne jej efekty. Polityka UE nie pomoże Polsce 

w rozwiązaniu tego problemu. Odwrotnie: pozostawia 

Polskę i Polaków samym sobie, to jest radzenie sobie 

z problem ponoszenia skutków wolności wyboru miejsc 

pracy, gdzie procesy żywiołowe zawsze działają na 

niekorzyść krajów opóźnionych w rozwoju76. 

Drenaż kapitału ludzkiego, jaki ma miejsce 

w województwie lubelskim zarówno w odniesieniu do 

migracji krajowej, jak i międzynarodowej jest 

zjawiskiem bardzo niepokojącym. A to przecież kapitał 

ludzki obok nauki, wiedzy oraz bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych i ich wzajemne interakcje w procesach 

rozwojowych każdego kraju jest jednym 

z najistotniejszych czynników decydujących o tempie 

                                                        

76 A. Karpiński, Potęga …, op. cit., s. 101. 
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wzrostu gospodarczego i zdolności konkurencyjnej 

współczesnej gospodarki narodowej77. 

Nasilenie zjawiska emigracji wraz z mającym 

miejsce obecnie ujemnym przyrostem naturalnym 

prowadzi do zmniejszenia liczby ludności regionu. 

Znacząca skala wyjazdów z regionu do innych 

województw, a zwłaszcza poza granice kraju wpływa na 

strukturę ludności, co w konsekwencji może przełożyć 

się na destabilizację regionalnego rynku pracy. 

W większym stopniu na pracę za granicą decydują się 

osoby młode, coraz częściej lepiej wykształcone 

o wyższych kwalifikacjach. 

Internacjonalizacja kapitału ludzkiego to 

nieodłączny element współczesnego świata zarówno 

                                                        

77 B. Ślusarczyk, Kapitał ludzki jako determinanta wpływająca na 

przewagi konkurencyjne [w:] Zeszyt Nr 6 Nierówności społeczne a 

wzrost gospodarczy Kapitał ludzki i intelektualny, część 1, 

Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów 2005, 

s. 277. 
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w wymiarze społecznym, jak i gospodarczym. 

Towarzyszy temu budowanie spójności społecznej. 

Czasem jednak okazuje się, że wzajemne przenikanie się 

jakże często różnych kultur nie przynosi pożądanych 

efektów, a wręcz potęguje istniejące odmienności 

społeczne. Jest to bardzo delikatna płaszczyzna, 

a zamykanie jej w suchych statystkach nie jest wskazane. 

Powracający z emigracji zagranicznej obywatele 

Polski, bardzo często z wieloletnim bagażem 

doświadczeń zupełnie innej kultury, nie zawsze potrafią 

odnaleźć się w realiach krajowych. Dlatego też trzeba 

wychodzić naprzeciw odmiennościom, nie mniej jednak 

z pełnym poszanowaniem polskiego dziedzictwa 

kulturowego. 
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WO BEC PROCESÓW 

INTERNACJONALIZACJI  

DOROTA JEGOROW, GRZEGORZ KRAWCZYK 

 

Internacjonalizacja, która stała się kluczowym 

filarem funkcjonowania Unii Europejskiej (UE) 

odzwierciedla ciągły i podlegający intensyfikacji proces 

umiędzynarodowienia rozmaitych elementów 

gospodarki, polityki, kultury, nauki, techniki itd. 

Docelowo internacjonalizacja powoduje najgłębszy ruch 

i zmienność stosunków międzynarodowych, wywołując 

skutki w postaci procesów transferu 

i transnacjonalizacji. Internacjonalizacja sprzyja 

twórczemu rozwojowi stosunków międzynarodowych, 

generując ujawnianie i rozpowszechnianie wartości 

materialnych i duchowych. 

Pojęcie internacjonalizacji można rozumieć 

bardzo szeroko i obejmować tym zagadnieniem szereg 

zachowań przedsiębiorstw, poczynając od prostych 

zagranicznych transakcji handlowych do podejmowania 
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działalności produkcyjnej poza granicami kraju. Można 

również stosować podejście do umiędzynarodowienia 

działalności przedsiębiorstw, w którym zakłada się, że 

jest to proces ciągły i kumulatywny, polegający na 

stopniowym przechodzeniu przez przedsiębiorstwa od 

prostszych do coraz bardziej złożonych form ekspansji 

zagranicznej. Przyjęcie takiego założenia wynika 

z przekonania, że zagraniczna ekspansja wymaga 

specyficznej wiedzy, która stopniowo zdobywana przez 

przedsiębiorstwo pozwala mu na coraz większe 

zagraniczne zaangażowanie. Wraz z gromadzeniem 

wiedzy przez przedsiębiorstwo rośnie świadomość 

szans, jakie stwarzają rynki zagraniczne. Nabywane 

doświadczenia międzynarodowych transakcji, 

zmniejszają dystans psychiczny do zewnętrznych 

rynków i przez to skłaniają kierownictwo 

przedsiębiorstw do coraz większego angażowania się na 

nich. A przełamanie dystansu psychicznego jest 

kluczowe dla funkcjonowania na rynku 

międzynarodowym. Ogół tych czynników powoduje, że 
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przedsiębiorstwo wraz z upływem czasu staje się coraz 

bardziej zinternacjonalizowane78. 

Jednak złożoność internacjonalizacji 

przedsiębiorstwa powoduje, że trudno znaleźć 

w literaturze ekonomicznej definicję, która w pełni oraz 

w sposób jednoznaczny charakteryzowałaby ten proces. 

Dokonując przeglądu literatury przedmiotu, która 

intensywnie rozwija się od początku lat 

osiemdziesiątych XX wieku, odnaleźć można wiele prób 

zdefiniowania internacjonalizacji przedsiębiorstwa. 

Wśród szeregu definicji odnaleźć można m.in.: 

 przeniesienie działalności firmy za granicę, tj. 

fizyczne powstanie przedsiębiorstwa poza 

granicami kraju macierzystego, 

                                                        

78 B. Plawgo, Rola transferu wiedzy w procesie internacjonalizacji 
małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) [w:] http://www.hanse-
parlament.eu/mediabig/557A.pdf, s. 1-16. B. Plawgo, Die Rolle des 
Wissenstransfers bei der Internationalisierung Kleiner und 
mittlerer Unternehmen [w:] B. Schmidt (Hg.), Wissenstransfer und 
Innovationen rund um das mare Balticum Von dre geschichte zur 
Getenwart und zukunft, Wissenschaftlicger Verlag Dokumentation & 
Buch, Hamburg 2007. 

http://www.hanse-parlament.eu/mediabig/557A.pdf
http://www.hanse-parlament.eu/mediabig/557A.pdf
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 proces zwiększania zaangażowania się 

przedsiębiorstwa w międzynarodowej działalności 

gospodarczej, która obejmuje zarówno wewnętrzne 

(pasywne), jak i zewnętrzne (aktywne) formy jego 

umiędzynarodowienia, 

 model inwestowania przedsiębiorstwa na 

zagranicznych rynkach, objaśniany przez 

wykorzystanie będących w jego dyspozycji przewag 

własnościowych, internalizacji i lokalizacji, w 

porównaniu z przedsiębiorstwami kraju 

goszczącego. Definicja ta objaśnia przede wszystkim 

mechanizm internacjonalizacji międzynarodowych 

korporacji, a w małym stopniu przydatna jest do 

objaśnienia zachowania się przedsiębiorstw 

rozpoczynających ten proces, 

 proces, a nie jednorazowy akt: proces ewolucyjnych 

zmian, powodujący zwiększanie się stopnia 

międzynarodowego zaangażowania się 

przedsiębiorstwa, które jest funkcją wzrostu wiedzy 

o zagranicznych rynkach. 
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O internacjonalizacji na poziomie 

przedsiębiorstwa można mówić wtedy, jeżeli choć jeden 

jego produkt związany jest z rynkiem zagranicznym, 

niezależnie od formy tych powiązań. Internacjonalizacja 

jest więc procesem przekształcenia krajowego 

przedsiębiorstwa w międzynarodowe, którego 

intensywność, zasięg i formy zależą od strategii jego 

rozwoju79. 

INTERNACJONALIZACJA A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  

Dziś znaczenie internacjonalizacji wyraźnie 

rośnie w praktyce, polityce i teorii innowacyjnej 

przedsiębiorczości. Okazuje się bowiem, że możliwość 

funkcjonowania na rynku międzynarodowym jest coraz 

częściej warunkowana wdrażaniem innowacji. Z jednej 

strony jest to warunkowane globalną konkurencją. 

Z drugiej jednak strony dla wielu ambitnych pomysłów 

                                                        

79 K. Przybylska, Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa 

w teorii ekonomicznej, Zeszyty naukowe nr 3 2005 Wyższej Szkoły 

Ekonomicznej w Bochni, s. 73-74. 
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biznesowych rynki lokalne, regionalne, a nawet krajowe 

są często zdecydowanie za małe. Wówczas 

nieodzownym staje się wprowadzenie na grunt 

przedsiębiorstwa nowych, niekonwencjonalnych 

rozwiązań biznesowych korespondujących ze 

współczesną gospodarką. Skuteczny model biznesowy 

dla przedsięwzięć gospodarczych opartych na wiedzy 

wymaga odpowiednich efektów skali. Brak globalnej 

perspektywy funkcjonowania przedsiębiorstwa może 

prowadzić do specyficznego zamknięcia w obrębie 

lokalnych, regionalnych czy krajowych rynków, 

a w konsekwencji do upadku inicjatyw o dużym 

potencjale rozwojowym. Niestety, ale w polskim biznesie 

i systemie jego wsparcia brakuje kompetencji 

w obszarze globalnego marketingowego know-how. 

Składa się na to m.in. poziom wiedzy ekspertów 

i doradców o praktycznych aspektach internacjonalizacji 

innowacyjnej przedsiębiorczości, który pozostawia 

w wiele do życzenia80. Rozwój proinnowacyjnych usług 

                                                        

80 Biuletyn Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii (Nr 

11), kwiecień - czerwiec 2011, s. 11 [w:] www.uott.uw.edu.pl. 

http://www.uott.uw.edu.pl/
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w zakresie internacjonalizacji działalności 

przedsiębiorstw opartych na wiedzy, to jakościowo 

nowe wyzwania dla ośrodków innowacji 

i przedsiębiorczości oraz polityki wsparcia w nowej 

perspektywie finansowej 2014-202081. Jest to tym 

samym olbrzymie wyzwanie dla całego środowiska 

naukowego. 

W dobie globalizacji innowacyjnego podejścia do 

biznesu nie można rozpatrywać w oderwaniu od 

procesu internacjonalizacji. Przedsiębiorstwa, 
                                                        

81 K. Bojakowska, XXII Konferencja SOOIPP "Internacjonalizacja 
przedsiębiorczości opartej na wiedzy..." [w:] 
http://www.uott.uw.edu.pl. Informacja wstępna poświęcona 
z dorocznej XXII Konferencji Stowarzyszenia Organizatorów 
Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce 
„Internacjonalizacja przedsiębiorczości opartej na wiedzy- rola 
ośrodków innowacji i przedsiębiorczości” z dnia 19-20 maja 2011 r. 
Wydarzenie zorganizowano we współpracy z Parkiem Naukowo-
Technologicznym w Gliwicach. Spotkania w ramach konferencji 
odbywały się w budynkach Politechniki Śląskiej, w Centrum 
Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej oraz w Parku 
Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”. Główne obszary 
dyskusji konferencji dotyczyły tematów współpracy 
międzynarodowej, promocji firm i innowacyjnych pomysłów 
biznesowych rozwijanych we współpracy z ośrodkami innowacji 
w kontekście zbliżającej się polskiej prezydencji w UE [w:] 
http://www.konferencjasooipp-gliwice.pl. 

http://www.uott.uw.edu.pl/
http://www.konferencjasooipp-gliwice.pl/
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funkcjonujące dziś na rynku, zmuszone są do 

rozszerzania spektrum swojej działalności poza ramy 

krajowe, nawet jeżeli ich rynki macierzyste cechuje 

dostateczna chłonność. W gospodarce opartej na wiedzy 

i nowoczesnych technologiach znajomość 

międzynarodowego rynku stała się koniecznością. 

Postępująca globalizacja wymusza na wszystkich 

podmiotach gospodarczych konieczność dostosowania 

strategii biznesowych do jej wymogów. Rozwój 

innowacyjnego biznesu opartego na wiedzy wymaga 

szybkiego dojścia do efektów skali osiągalnych 

w układzie międzynarodowym. Umiędzynarodowienie 

działalności gospodarczej jest szczególnie istotne 

w przypadku nowo powstałych, innowacyjnych firm, 

które od samego początku zmuszone są do aktywnego 

wchodzenia na rynki międzynarodowe i nawiązywania 

współpracy z często większymi i bardziej 

zaawansowanymi technologicznie partnerami 

zagranicznymi. W dobie rewolucji technologicznej takie 

działanie jest warunkiem niezbędnym dla osiągnięcia 

biznesowego sukcesu. W przypadku innowacyjnych 

start-up’ów wyzwania procesu internacjonalizacji nie 
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dotyczą jedynie braku doświadczenia, tradycji 

biznesowej, kontaktów i zakorzenienia w biznesowym 

otoczeniu, ale również wysokiego ryzyka i zagrożenia 

niepowodzeniem, jakie często charakteryzują 

innowacyjne rozwiązania. Nowe, innowacyjne podmioty 

gospodarcze pojawiające się na rynku 

międzynarodowym nie mogą naśladować zachowań 

wielkich koncernów, ponieważ nie dysponują zazwyczaj 

porównywalnym do nich zapleczem. Muszą poszukiwać 

nowych trajektorii działania. W tym przypadku 

rozwiązaniem może być poszukiwanie tzw. „trzeciej 

drogi”, w ramach której nowe podmioty gospodarcze 

mogą wykorzystać operacje międzynarodowe dla 

zainicjowania działalności, a następnie przyspieszenia 

rozwoju mimo niedostatecznego zaplecza finansowego 

i organizacyjnego na starcie82. 

 

                                                        

82 J. Siwińska, Innowacje bez granic – rola ośrodków innowacji we 

wspieraniu internacjonalizacji innowacyjnej przedsiębiorczości [w:] 

http://www.pi.gov.pl. 

http://www.pi.gov.pl/
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NOWE STRATEGIE DZIAŁANIA 

Aby podmioty gospodarcze mogły przetrwać 

i rozwijać się w warunkach globalnej konkurencji muszą 

przyjąć nowe strategie działania. Dla większości z nich 

oznacza to konieczność umiędzynarodowienia swojej 

działalności83. Proces internacjonalizacji może być 

traktowany jako czynnik, który w znacznym stopniu 

wymusza stosowanie strategii współdziałania. Często 

zdarza się, że małe podmioty gospodarcze traktują 

kooperację z zagranicznymi partnerami jako 

podstawową formę międzynarodowej ekspansji, 

zastępującą stosowanie własnych zagranicznych 

inwestycji bezpośrednich. Współdziałanie 

z zagranicznym partnerem może być źródłem osiągania 

efektu synergii i korzyści z przewag lokalizacji na rynku 

zagranicznym84. 

                                                        

83 B. Plawgo, Rola transferu wiedzy …, op. cit. 

84 Bibidem. 
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Internacjonalizacja biznesu to szereg zmian 

w obszarze kultury czy też religii. To właśnie te czynniki 

mogą być najpoważniejszymi problemami 

w prowadzeniu przedsiębiorstwa na skalę 

międzynarodową. Kultury, religie bronią się przed 

naporem nowości, ale mimo wszystko nieświadomie 

chłoną świat zewnętrzny. Od lat np. widoczne jest 

zjawisko amerykanizacji świata85. Niezależnie od tych 

wzajemnych wpływów, przenikania się kultur 

internacjonalizacja biznesu nie powinna pomijać tego 

wymiaru i poddawać go szczegółowej analizie w dłuższej 

perspektywie czasowej, zgodnej z planowanym 

horyzontem czasowym funkcjonowania 

przedsiębiorstwa. 

WSPARCIE INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW  

Do skutecznej budowy gospodarki opartej na 

wiedzy i wzrostu rozwoju gospodarczego potrzebne jest 

systematyczne doskonalenie strategii innowacyjności. 

                                                        

85 P. Bajor, Gospodarka nowej ery [w:] s. 22-23. 
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Musi być ona ukierunkowana na tworzenie podstaw 

rozwojowych dla nowo powstałych, innowacyjnych 

przedsiębiorstw, gdyż jest to działanie niezbędne dla 

wspierania procesu transferu technologii 

i komercjalizacji wiedzy. W działalności instytucji 

otoczenia biznesu, zorientowanej na ułatwianie start-

up’ów innowacyjnym firmom, coraz większego 

znaczenia nabiera wspieranie internacjonalizacji 

przedsiębiorczości opartej na wiedzy86. 

W stymulowaniu postaw innowacyjnych naczelne 

miejsce winna zajmować nauka. Świat nauki, dotychczas 

hermetycznie zamknięty w utopijnym modelu pracy 

u podstaw i misji wyższego rzędu, powinien zbliżać się 

do praktyki gospodarczej, stając się cennym, 

a jednocześnie partnerem dla rynku. Transfer 

technologii pozytywnie wpływa na gospodarkę, 

nawiązywanie relacji handlowych oraz pozwala 

przysłużyć się całemu społeczeństwu dzięki odkryciom 

dokonywanym przez znakomitych naukowców. W dobie 

                                                        

86 J. Siwińska, Innowacje bez granic …, op. cit.  
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rozwoju idei gospodarki opartej na wiedzy, misją 

ośrodków akademickich powinno być budowanie jak 

najszerszych relacji ze światem biznesu, rozwój 

nowoczesnych technologii oraz poszukiwanie dróg 

efektywnego transferu wiedzy do biznesu. W Polsce jest 

jeszcze bardzo wiele do zrobienia w tym zakresie, ale 

jednocześnie można skorzystać z licznych światowych 

doświadczeń87. 

Wspieranie młodych, innowacyjnych 

przedsiębiorstw w poszukiwaniu „trzeciej drogi” jest 

niewątpliwie wyzwaniem dla ośrodków innowacji, 

których działalność ma na celu przede wszystkim 

wspomaganie rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości. 

Działanie to stanowi szczególnie trudne wyzwanie dla 

instytucji proinnowacyjnych w Europie Środkowej, 

                                                        

87 J. Szyndler, Szanse i zagrożenia dla akademickich „spin off ów”. 

Krótka ewaluacja bieżącej sytuacji firm wyrosłych na bazie 

wyników badań naukowych w oparciu o model brytyjski i 

amerykański [w:] Wiedza i Przedsiębiorczość, publikacja 

podsumowująca realizację projektu, Stowarzyszenie Inicjatyw 

Samorządowych, Łódź 2010, s. 17. 
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a w tym również i w Polsce. Poziom otwarcia polskiego 

systemu innowacji jest niewystarczający i stosunkowo 

najmniejszy na tle pozostałych krajów Europy 

Środkowej. Skutkiem relatywnie niskiego włączenia 

Polski w proces internacjonalizacji działalności 

innowacyjnej jest ograniczenie w korzystaniu ze 

światowych osiągnięć technologicznych, jak również 

w aktywnym uczestnictwie w globalnym tworzeniu 

„nowej” wiedzy. Sytuacja ta może w przyszłości 

pogłębiać marginalizację polskiej gospodarki w zakresie 

rozwoju nowoczesnej myśli naukowej i technicznej, 

spychając ją wyłącznie do roli imitatora rozwiązań 

opracowanych w innych krajach, jak również w zakresie 

rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości na rodzimym 

gruncie88. 

 

 

                                                        

88 J. Siwińska, Innowacje bez granic …, op. cit. 
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POLITYKI PUBLICZNE A ROZWÓJ INNOWACYJNYCH 

PRZEDSIĘBIORSTW 

Motorem procesu internacjonalizacji podmiotów 

gospodarczych są narzędzia polityki gospodarczej rządu 

kraju macierzystego, np. środki stymulujące eksport: 

kontrakty handlowe zawierane na szczeblu 

międzyrządowym, ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw 

produkujących na eksport (nie stanowiące jego 

subsydiowania w świetle przepisów UE), gwarancje 

kredytów eksportowych, promowanie wizerunku 

państwa za granicą tudzież upowszechnianie wyników 

analiz rynkowych. Ponadto determinanty 

umiędzynarodowienia podmiotów gospodarczych leżą 

w instrumentach polityki ekonomicznej obcych krajów 

i wiążą się ze zwiększeniem atrakcyjności ich rynków dla 

zagranicznych inwestorów. Narzędzia, związane 

z działaniami władz poszczególnych państw, określa się 

mianem motywów politycznych89. 

                                                        

89 M. K. Olesińska, Globalizacja gospodarki a internacjonalizacja 
przedsiębiorstw [w:] http://www.biznesplany.biz. 

http://www.biznesplany.biz/
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Jednym z powodów złego stanu innowacyjności 

polskiej gospodarki jest brak skutecznej polityki 

proinnowacyjnej państwa i niedookreślone kompetencje 

instytucji, które powinny uczestniczyć we wdrażaniu 

modelu gospodarki opartej na wiedzy. Niedookreślenie 

kompetencji dotyczy m.in. rozwijania przez ośrodki 

innowacji kontaktów międzynarodowych, które 

stanowić powinno element internacjonalizacji działań 

ich klientów. W działalności instytucji otoczenia biznesu 

bardzo istotne znaczenie ma budowanie ich kompetencji 

na rzecz wspierania procesu internacjonalizacji. W tym 

przypadku kluczowym wymiarem ich działań winno być 

podejście ofensywne polegające na mobilizowaniu, 

przygotowywaniu i wspomaganiu wyselekcjonowanych 

lokalnych firm we wchodzeniu na rynki 

międzynarodowe. Wymaga to jednak 

umiędzynarodowienia działalności samych ośrodków 

innowacji i przedsiębiorczości. Dotyczy to współpracy 

i podejmowania wspólnych projektów z zagranicznymi 

instytucjami proinnowacyjnymi oraz uczestniczenia 

w międzynarodowych sieciach. Rozwój 

proinnowacyjnych usług dla internacjonalizacji polegać 
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powinien m.in. na wprowadzeniu w program kursów 

w zakresie preinkubacji zagadnień internacjonalizacji, 

organizowaniu wyjazdów studyjnych oraz prezentacji 

potencjału lokatorów na targach, spotkaniach itp., 

a także animowania bezpośrednich kontaktów 

przedsiębiorców90. Nie można mieć złudzeń, że 

powyższe problemy zostaną samoistnie rozwiązane. 

Wymagają wsparcia systemowego w wymiarze 

formalnym, jak i finansowym. 

ANALIZA POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA 

W UKŁADZIE MIĘDZYNARODOWYM  

Włączanie się podmiotów gospodarczych 

w obszar współpracy międzynarodowej stymuluje 

innowacje technologiczne, czyli wprowadzanie do 

praktyki gospodarczej nowych produktów i procesów. 

Biorąc pod uwagę specyfikę nowoczesnych branż, 

charakteryzujących się szybkimi zmianami 

technologicznymi, jest to warunek konieczny dla 

                                                        

90 J. Siwińska, Innowacje bez granic …, op. cit. 
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utrzymania się podmiotu gospodarczego na rynku. 

W tym kontekście niezbędne jest tworzenie 

w strukturach instytucji proinnowacyjnych działów, 

specjalizujących się w badaniu rynku 

międzynarodowego. Każde przedsiębiorstwo musi 

bacznie obserwować zarówno rynek lokalny, regionalny, 

krajowy, jak i rynek międzynarodowy – popyt, który 

zaspokaja produkt firmy lokalnej, może w bardzo 

krótkim czasie zostać zaspokojony produktem 

zagranicznym. Każda nowa technologia musi być 

również przebadana pod kątem czystości patentowej 

oraz konkurencyjności. Ośrodki innowacji w pakiecie 

swoich usług powinny potrafić wskazać specjalistów 

i narzędzia do badania czystości patentowej i śledzenia 

rynków zagranicznych. Każdy komercyjny pomysł 

winien być sprawdzony pod kątem, czy analogiczne 

rozwiązanie jest nowe w światowym wymiarze. 

W trakcie procesu przygotowywania technologii, 

niezbędnym jest monitorowanie stanu światowej 

techniki. Przedstawiciele ośrodków innowacji, podczas 

rozmów wstępnych, powinni sprawdzać niezależne 
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usytuowanie produktu przyszłego lokatora na rynku 

światowym, a później stale je monitorować91. 

Stopniowy rozwój przedsiębiorstwa w kierunku 

jego umiędzynarodowienia ma swój początek w chwili 

uzmysłowienia sobie przez kierownictwo perspektyw, 

jakie otwierają się przed podmiotem gospodarczym 

funkcjonującym na rynku globalnym. Dalszym krokiem 

w stronę internacjonalizacji jest analiza zdolności 

wykorzystania przez zarząd tychże perspektyw, 

a w kolejnej fazie oszacowanie możliwości 

konkurowania w środowisku międzynarodowym, 

związanych z asortymentem tudzież potencjałem 

produkcyjnym firmy, jak również w zakresie działań 

marketingowych. Należy także rozważyć, czy 

przedsiębiorstwo dysponuje wystarczającymi zasobami 

kapitału finansowego, ludzkiego i wiedzy, by móc 

skutecznie rywalizować z zagranicznymi konkurentami. 

                                                        

91 Ibidem. 
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Tak przebiegający proces wiedzie ostatecznie do 

podjęcia decyzji o rozpoczęciu internacjonalizacji92. 

STRATEGIA INNOWACJI 

Promowanie procesu internacjonalizacji powinno 

iść w parze z odpowiednio przygotowaną krajową 

strategią innowacyjną, która z założenia winna 

uwzględniać wsparcie dla rozwoju młodych 

innowacyjnych przedsiębiorstw. Wyzwaniem dla wielu 

krajów staje się zmodyfikowanie istniejących strategii 

innowacji w taki sposób, aby stwarzały warunki do 

inwestowania na ich gruncie w know-how, 

doświadczenie i kapitał naukowców oraz 

przedsiębiorców pracujących za granicą. Istotne 

znaczenie mają takie działania, jak inwestycje 

w ułatwianie start–up’ów i doradztwo dla młodych 

przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają 

działalność gospodarczą. Zadbanie o lepsze powiązania 

między usługami w zakresie wspierania młodych, 

                                                        

92 M. K. Olesińska, Globalizacja gospodarki …, op. cit. 
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innowacyjnych podmiotów gospodarczych 

z rozwijaniem sieci kontaktów międzynarodowych 

z założenia winno wzmocnić rozwój wzrostu innowacji 

lokalnych oraz uniknąć szkody spowodowanej utratą 

nowych firm o największym potencjale wzrostu93. 

Właściwą odpowiedzią małych przedsiębiorstw 

na wyzwania stawiane przez globalizację jest włączenie 

się przez nie w procesy umiędzynarodowienia 

z uwzględnieniem współdziałania z innymi podmiotami, 

przede wszystkim w zakresie transferu wiedzy 

umożliwiającego utrzymanie wysokiej innowacyjności 

w skali międzynarodowej. Należy przy tym zauważyć, iż 

konkurencyjne wyzwania globalizacji sprawiają, iż 

przedsiębiorstwa, w tym nawet największe korporacje 

transnarodowe, w swoich strategiach internacjonalizacji 

nie są w stanie opierać się wyłącznie na własnych, 

wewnętrznych zasobach. W związku z tym w coraz 

                                                        

93 J. Siwińska, Innowacje bez granic …, op. cit.  
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większym zakresie stosują strategie o charakterze 

korporacyjnym94. 

MARKETING A UMIĘDZYNARODOWIENIE 

PRZEDSIĘBIORSTW 

Wśród kluczowych czynników, wpływających na 

umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, wskazać należy 

ich coraz większą koncentrację na działaniach 

marketingowych, których adresaci rozmieszczeni są na 

całym świecie. Operacje marketingowe prowadzone na 

rynkach zagranicznych tworzą układ wzajemnie 

zależnych, zróżnicowanych i przekształcalnych 

elementów, stanowiących tzw. kompozycję 

marketingową, co odnosi się do ustalania określonych 

własności produktu, ceny, promocji i dystrybucji, 

zgodnie z ogólnie przyjętymi podstawami teoretycznymi 

marketingu. Poszukiwanie przez przedsiębiorstwa 

możliwości zbytu swoich produktów wśród nabywców 

                                                        

94 B. Plawgo, Rola transferu wiedzy …, op. cit. 
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zagranicznych z reguły wiąże się z jednoczesną 

internacjonalizacją marketingu.95. 

Punktem wyjścia dla działań marketingowych 

organizacji (będących częścią jej strategii rynkowej) jest 

strategia wejścia na rynek zagraniczny, determinowana 

przez założenia kierownictwa. Strategie ekspansji na 

rynki międzynarodowe są zdywersyfikowane, co do: 

umiejscowienia placówek produkcyjnych, zakresu 

nadzoru nad operacjami marketingowymi, skali 

zaangażowania zasobów i poszczególnych ich rodzajów, 

a także stopnia podejmowanego ryzyka, elastyczności 

(w tym możliwości wycofania się z rynku) oraz 

horyzontu czasowego rozpatrywanego przez 

przedsiębiorstwo96. 

Umiędzynarodowienie marketingu oraz 

internacjonalizacja całokształtu działalności 

                                                        

95 M. K. Olesińska, Globalizacja gospodarki …, op. cit. 

96 Ibidem. 
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przedsiębiorstwa są rezultatem wpływu różnorodnych 

czynników, związanych z planowanymi lub 

uzyskiwanymi w konsekwencji tego procesu 

korzyściami. Korzyści te, płynące z obecności na rynkach 

zewnętrznych i łączące się z profitami wynikającymi 

z prowadzenia operacji marketingowych na tychże 

rynkach, określone są przez dwie grupy przyczyn, tj. 

rynkowe i kosztowe97. 

Zmiany warunków konkurencji mogą być 

istotnym zagrożeniem dla polskich przedsiębiorstw. 

Krajowi producenci, którzy do niedawna mogli korzystać 

z przywileju silnej ochrony krajowego rynku, obecnie 

stają w obliczu konieczności bezpośredniej rywalizacji 

z zagranicznymi konkurentami. Są to często wielkie 

przedsiębiorstwa międzynarodowe charakteryzujące się 

ugruntowaną i pozytywną renomą oraz niższymi 

kosztami, będącymi wynikiem ekonomiki skali i zakresu, 

jak również posiadaniem globalnego systemu 

                                                        

97 Ibidem. 
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zaopatrzenia pozwalającego na znalezienie tańszych 

i lepszych źródeł zasobów. Przyspieszona dyfuzja 

technologii, integracji rynków kapitałowych, redukcja 

kosztów informacji i transportu oraz liberalizacja barier 

handlowych prowadzą do poszerzenia i intensyfikacji 

globalnych współzależność. Prowadzi to do przesuwania 

się sposobu organizacji wielu przemysłów od drobnych 

niezależnych wytwórców do wielkich łańcuchów 

dystrybucji tworzonych dla masowych odbiorców98.  

I CO DALEJ … 

Obiecującą inspirację w poszukiwaniach 

rozwiązań prowadzących do podniesienia 

międzynarodowej konkurencyjności i podwyższenia 

stopnia internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw 

może stanowić koncepcja klastrów w ujęciu M. Portera, 

która eksponuje m.in. różnorodność relacji między 

podmiotami na rynku, a także znaczenie instytucji dla 

                                                        

98 B. Plawgo, Rola transferu wiedzy …, op. cit. 
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konkurencyjności oraz internacjonalizacji 

przedsiębiorstwa99. 

W tym miejscu, należy podkreślić, iż w Polsce 

klastry promowane są dziś na dużą skalę. To czy uda się 

na trwale wzmocnić ich pozycję na rynku globalnym, 

okaże się dopiero za kilka lat. Najpierw trzeba zgłębić 

tajniki „zdrowej” współpracy wymiarze lokalnym, potem 

regionalnym krajowym, tak by stać się konkurencyjnym 

w wymiarze międzynarodowym. 

Przykładem prężnie rozwijającej się inicjatywy 

klastrowej na terenie Lubelszczyzny jest „Wschodni 

Klaster ICT”, który dzięki funduszom europejskim ma 

szanse zaistnieć na arenie międzynarodowej. To jednak 

nie będzie zależało wyłącznie od operatorów inicjatywy 

projektowej, ale ogółu przedsiębiorców tworzących 

klaster. 

                                                        

99 M. Gorynia, B. Jankowska, Klastry a konkurencyjność 

i internacjonalizacja przedsiębiorstw Wielkopolski - GOSPODARKA 

NARODOWA 2008 nr 5-6, Szkoła Główna Handlowa SGH, Warszawa 

2008, s. 92. 
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Biorąc pod uwagę stygmatyzm okazuje się, że aż 

25% badań naukowych jest prowadzonych 

niepotrzebnie, bo ich rezultaty znajdują się w 

publikacjach patentowych100. 

 

  

                                                        

100 B. Plawgo, Rola transferu wiedzy …, op. cit. 
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LUBELSKIE ŚRODOWISKO  AKADEMICKIE 

WOBEC WYZWAŃ GOSPODA RKI OPARTEJ NA 

WIEDZY 

DOROTA JEGOROW, ANDZREJ NIEDUŻAK, 

GRZEGORZ KRAWCZYK 

 

Pomimo, iż podjęto wiele działań skierowanych 

na wzmocnienie współpracy pomiędzy sferą nauki, 

a sferą biznesu, to wyniki najnowszych badań 

jednoznacznie dowodzą, że współpraca ta nie jest 

w Polsce nadal powszechna. Brak kultury w zakresie tej 

współpracy istotnie blokuje rozwój polskiej gospodarki. 

Dzięki funduszom europejskim wpisanym 

w perspektywę finansową 2007-2013 organizowanych 

jest wiele inicjatyw mających na celu zarówno 

uświadomienie potrzeby przedmiotowej współpracy, jak 

również zbudowanie jej trwałych struktur. Dlatego też 

m.in. przed lubelskim środowiskiem naukowym pojawia 

się szereg palących wyzwań. Czy Lubelszczyzna jest 
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w stanie stawić im czoła? Z pewnością tak, przy czym nie 

będzie to zadanie łatwe. Nie oznacza jednak, że 

niemożliwe. Niechęć do współpracy, której często 

towarzyszy brak świadomości potrzeby współpracy jest 

niestety niechlubną wizytówką całego kraju. Dotyczy to 

wielu sfer, ale na samym szczycie umiejscowić należy 

polską scenę polityczną, której to krajowe media 

poświęcają zdecydowanie najwięcej miejsca i czasu, co 

wielu utożsamia z wykładnią działania. To właśnie 

„mądra” nauka powinna pokazać jak efektywnie, a nie 

tylko efektownie pracować dla dobra ogółu 

społeczeństwa, a nie tylko dla wybranych wąskich grup 

interesów. To jednak wymagać będzie ciężkiej i mozolnej 

pracy, być może „małej rewolucji” bez gwarancji 

sukcesu101. 

                                                        

101 D. Jegorow, G. Krawczyk, Nauka dla biznesu, biznes dla nauki – 

obraz Lubelszczyzny [w:] Biuletyn Przedsiębiorczości Akademickiej 

Nr 3, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji 

Społecznej, Chełm 2011, s. 5, 13. 



 
Lubelskie środowisko akademickie wobec wyzwań gospodarki opartej na 
wiedzy 

 

 - 150 -  

PROBLEMY LEŻĄCE PO STRONIE KADRY 

AKADEMICKIEJ 

Bardzo poważnym problemem lubelskiego 

środowiska naukowego jest brak świadomości swojej 

kluczowej roli w rozwoju społeczno-gospodarczym 

regionu. Przejawem tego jest chociażby nagminne 

unikanie udziału w różnego rodzaju badaniach lub 

nierzetelne do nich podejście. Czasem jest to wynikiem 

braku odpowiedniego warsztatu metodologicznego, 

czasem po prostu braku elementarnej wiedzy, a czasem 

niestety, jest wynikiem działania z pełną premedytacją. 

Na całe szczęście, a zarazem niestety, tych pierwszych 

przypadków jest znacznie więcej. Liczni przedstawiciele 

środowiska naukowego często są przeświadczeni 

o swojej „potędze”, która kryje się wyłącznie pod twardą 

nieprzepuszczalną warstwą teoretyczną, o przełamaniu 

której nie ma mowy. 

Olbrzymie problemy ekonomiczne związane 

z globalnym kryzysem gospodarczym obnażyły 

niedoskonałość wielu stosowanych rozwiązań w Unii 
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Europejskiej (UE). Brak podejścia strategicznego, brak 

korelacji podejmowanych działań, a w końcu brak 

podejścia projakościowego, to tylko niektóre, z wielu 

problemów, które należy jak najszybciej rozwiązać dla 

dobra wszystkich państw członkowskich Wspólnoty. 

Naczelne miejsce w realizacji zadań 

pozwalających usprawnić funkcjonowanie UE 

w wymiarze społeczno-gospodarczym winni zająć 

przedstawiciele środowiska naukowego, których wiedza 

przełożona na grunt praktyczny powinna wskazać 

pożądane kierunki zmian. Biorąc jednak pod uwagę 

bierną postawę zdecydowanej większości pracowników 

naukowych lub naukowo dydaktycznych wobec 

dokonujących się zmian na arenie międzynarodowej 

można mieć poważne wątpliwości, co do skuteczności, 

ewentualnie terminowości zaplanowanych do realizacji 

zadań. 

BEZUŻYTECZNOŚĆ PRAC NAUKOWYCH 

Brak upraktycznienia warsztatu naukowego 

przekłada się na zmniejszenie uprawdopodobnienia 
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skuteczności warsztatu dydaktycznego. Niestety, ale 

niewielu nauczycieli akademickich jest tego świadoma 

bądź dość skutecznie wielu z nich udaje, że ten problem 

nie istnieje. Samo kształcenie dla kształcenia jest swoistą 

hipokryzją. Aby kształtować jednostki w pełni świadome 

zmieniającej się rzeczywistości, trzeba tę rzeczywistość 

znać, trzeba ją permanentnie „śledzić”. Niestety, ale nie 

ma pokrycia w twardych danych liczbowych dla 

potwierdzenia postawionej wyżej tezy, bo dotychczas 

nie wypracowano żadnych mechanizmów pozwalających 

oceniać użyteczność przekazywanej w procesie 

kształcenia wiedzy. Można jedynie oczekiwać, że 

rozwiązanie przyjdzie wraz z wdrożeniem 

w rzeczywistość akademicką najnowszych zmian 

ustawowych.  

Choć dane pozyskiwane bezpośrednio od kadry 

akademickiej, obrazują zazwyczaj pożądany obraz 

rzeczywistości, a nie jej realny obraz, to mimo wszystko 

niektóre wyniki badań są dość ciekawe. Biorąc pod 

uwagę najnowsze wyniki badań wskazujące, że ponad 
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25% naukowców102 jest przekonana o bezużyteczności 

swojej pracy w kontekście potrzeb przedsiębiorców, to 

należy zadać kolejne pytania. Po co zatem prowadzą 

jakiekolwiek badania? Czy tylko dla samych badań…? 

Czy aby to nie za mało103? 

Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonych badań, 

okazuje się, że ponad 32% naukowców cały swój czas 

poświęca na badania podstawowe, natomiast 25% 

z nich, badaniom stosowanym poświęca 10% swojego 

czasu pracy. Stosunkowo liczna jest jednak także grupa 

naukowców, która dzieli swój czas przeznaczany na oba 

typy badań po połowie, tj. 18,4%. Naukowcy, którzy 

badaniom stosowanym poświęcają więcej czasu niż 

                                                        

102 Raport końcowy dot. badania oceniającego metodę wsparcia oraz 

opracowania i wydania raportu z rekomendacjami dla dalszego 

rozwoju systemu innowacji w województwie lubelskim w ramach 

projektu "Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji", Europejskie 

Centrum Doradztwa Finansowego, Lublin 2010, s. 101. 

103 D. Jegorow, G. Krawczyk, Nauka dla biznesu …, op. cit., s. 7. 
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podstawowym stanowią zaledwie 10% przedstawicieli 

środowiska naukowego Lubelszczyzny104. 

Niestety, ale w analizowanym raporcie zabrakło 

informacji o badaniach wdrożeniowych, a to właśnie 

rezultaty tych prac nazywane są innowacjami. To 

właśnie innowacje są kluczem do wypromowania 

polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. To 

dzięki innowacjom polska gospodarka może zostać 

uznana za konkurencyjną na rynku globalnym, ale 

wcześniej musi się taką stać105. Aby jednak tak się stało 

trzeba jak najszybciej zmodernizować warsztat pracy 

lubelskich naukowców, choć w zasadzie problem ten nie 

dotyczy tylko Lubelszczyzny, ale jest to problem 

ogólnokrajowy. 

 

                                                        

104 D. Jegorow, G. Krawczyk, Nauka dla biznesu …, op. cit., s. 8 [za:] 

Raport końcowy dot. …, op. cit., s. 105-106. 

105 D. Jegorow, G. Krawczyk, Nauka dla biznesu …, op. cit., s. 8. 
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INICJATYWNA STRONA WSPÓŁPRACY 

Biorąc pod uwagę inicjatywną stronę współpracy 

pomiędzy sferą nauki, a sferą biznesu okazuje się, że 

zdecydowanie częściej to nie naukowcy, 

a przedsiębiorcy wychodzą z propozycją współpracy. 

Wśród ogółu przedsiębiorstw współpracujących 

z naukowcami – 90% z nich wyszło z inicjatywą 

współpracy, a jedynie 7% przedsiębiorstw zostało 

zainspirowane do współpracy przez drugą stronę. Biorąc 

pod uwagę wsparcie zewnętrznych organizacji 

podejmujących się pełnienia roli łącznika pomiędzy 

sferą nauki, a sferą biznesu okazuje się, że są one 

skuteczne tylko w 3% przypadków. Dane te wskazują na 

bardzo niską zarówno aktywność, jak i skuteczność 

lubelskich instytucji statutowo zajmujących się 

pośrednictwem w transferze technologii. Na 

nieskuteczność stosownych rozwiązań 
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w przedmiotowym obszarze istnieje szereg dowodów106. 

Problemem jednak na dzień dzisiejszy, jest fakt, iż są one 

wyłącznie przedmiotem polemik. Zaimplementowanie 

ich w rzeczywistość Lubelszczyzny wymaga czasu. 

Jednym z podstawowych problemów 

w nawiązywaniu współpracy jest kwestia wychodzenia 

z inicjatywą. Zdania naukowców dotyczące strony 

inicjatywnej współpracy lub jej ram strukturalnych 

niemal w 50% wskazały zarówno na konieczność 

uczestniczenia w nawiązywaniu współpracy pomiędzy 

sferą nauki, a sferą biznesu powinna niezależnej 

„zewnętrznej” instytucja, jak również na 

przedsiębiorców, jako stronę inicjatywną współpracy. 

Wskazania przedsiębiorców, iż sytuacja w której to 

naukowcy wyszli z inicjatywą do przedsiębiorców 

plasujące się na poziomie 2,1% świadczą o silnej 

potrzebie zmiany „świadomości naukowców, którzy 

                                                        

106 D. Jegorow, G. Krawczyk, Nauka dla biznesu …, op. cit., s. 8. [za:] 

Raport końcowy dot. …, op. cit., s. 67, 99. 
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w chwili obecnej zdają się być kompletnie zamknięci na 

podejmowanie inicjatyw umożliwiających 

komercjalizację wyników ich prac naukowych”107. 

Pracownicy naukowi, nie tylko lubelskich uczelni, ale 

z całego kraju, zdają się często nie dostrzegać wyzwań, 

jakie przed nimi stawia gospodarka oparta na wiedzy. 

Czas, kiedy raz wyuczone umiejętności, raz zdobyta 

wiedza z powodzeniem mogły być wykorzystywane 

przez całe życie w pracy zawodowej odeszły na zawsze. 

Bardzo często spotykane postawy pracowników 

naukowych abstrahujących w swojej pracy od 

aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych tak 

naprawdę są bezużyteczne. Właściwie pozostają 

w sprzeczności z misją jaką winno realizować całe 

środowisko naukowe na rzecz rozwoju kraju108. 

Wyniki kolejnych badań zrealizowanych również 

w 2010 roku na Lubelszczyźnie wskazują na wyraźną 

                                                        

107 Ibidem, s. 107-108. 

108 D. Jegorow, G. Krawczyk, Nauka dla biznesu …, op. cit., s. 8. 
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niechęć do współpracy zarówno naukowców, jak 

i przedsiębiorców. Wyniki badań potwierdzają niską 

aktywność innowacyjną i badawczo-rozwojową 

regionalnych przedsiębiorstw. Zdecydowana ich 

większość nie posiada działu badawczo-rozwojowego 

i nie zatrudnia pracowników prowadzących badania nad 

innowacjami, bądź też nowymi rozwiązaniami, 

z założenia użytecznymi dla danego przedsiębiorstwa. 

Niewiele lubelskich przedsiębiorstw dysponuje 

specjalnymi funduszami przeznaczonymi wyłącznie na 

działalność innowacyjną czy też badawczo-rozwojową. 

Aktywność innowacyjna regionalnych przedsiębiorstw 

obejmuje przede wszystkim inwestowanie w środki 

trwałe (maszyny, urządzenia, grunty). Znacznie mniej 

badanych przedsiębiorstw ponosi nakłady na prace 

badawczo-rozwojowe czy wdrożeniowe. Wyniki badań 

są ewidentnym wyzwaniem dla lubelskiego środowiska 

naukowego. Okazuje się, że najwięcej innowacji 

wprowadzają duże przedsiębiorstwa. Niestety, ale na 
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Lubelszczyźnie nie jest ich zbyt dużo109. Biorąc pod 

uwagę strukturę przedsiębiorstw w poszczególnych 

powiatach regionu, okazuje się, że są miejsca, gdzie 

dużych przedsiębiorstw nie ma wcale, np. powiat 

chełmski, czy powiat włodawski110. A to właśnie na 

takich terenach trzeba zintensyfikować działania 

ukierunkowane na wzmocnienie współpracy sfery nauki 

i biznesu dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. To 

jednak nie będzie możliwe bez wsparcia ze strony 

administracji publicznej, która powinna aktywnie 

włączyć się we wszystkie inicjatywy ukierunkowane na 

rozwój przedsiębiorczości. Wspieranie oraz 

                                                        

109 D. Jegorow, G. Krawczyk, Nauka dla biznesu …, op. cit., s. 12 [za:] 

I. Świeczewska, A. Gajdos, M. Walczak, A. Urbaniak, D. Walczak, K. 

Okupska, Aktualny i przyszły profil gospodarczy województwa 

lubelskiego, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., Kutno 

2010, s. 62-63, 67, 70. 

110 Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl. 

http://www.stat.gov.pl/
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stymulowanie tego typu działań jest niezbędne dla 

rozwoju lokalnego111. 

LUBELSKIE ŚRODOWISKO AKADEMICKIE O 

BARIERACH WSPÓŁPRACY  Z BIZNESEM 

Poszukując skutecznych rozwiązań związanych 

z potrzebą podniesienia kondycji polskiej nauki 

w ramach podziałania 8.2.1 PO KL realizowane są 

obecnie w województwie lubelskim staże skierowane 

m.in. do pracowników naukowych lub naukowo 

dydaktycznych. Zadaniem naukowców jest 

wypracowanie innowacyjnych rozwiązań skierowanych 

do przedsiębiorstw, w których odbywają staż, tak by 

możliwe było ich ewentualne wdrożenie oraz 

upowszechnienie w innych przedsiębiorstwach. 

Wbrew wstępnym oczekiwaniom do projektu nie 

zgłosiło się zbyt wielu naukowców, co warunkowane 

było wieloma czynnikami, niestety w tym miejscu należy 

                                                        

111 D. Jegorow, G. Krawczyk, Nauka dla biznesu …, op. cit., s. 13. 
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wskazać m.in. niechęć do rozwoju, niechęć do zmian 

połączona w wielu przypadkach z nieświadomością 

potrzeby podwyższenia własnego warsztatu 

zawodowego. Osoby, które zgłosiły się do projektu nieco 

pozytywniej oceniają poziom świadomości kadry 

akademickiej w zakresie wyzwań gospodarki opartej na 

wiedzy, choć i w tym przypadku wyniki nie były 

imponujące. Prawie 40% przedstawicieli kadry 

akademickiej uważa, iż polska nauka nie jest świadoma 

wyzwań gospodarki opartej na wiedzy. 

Rys. 12. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Czym według 
Pana/Pani środowisko akademickie jest świadome 
wyzwań gospodarki opartej na wiedzy?” 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
[N=30]. 

Otrzymany wynik poza potwierdzeniem istnienia 

poważnego problemu w środowisku akademickim jest 

również wyrazem jego istotnego zróżnicowania. 

Tak 
62% 
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Wykładowcy, poddając w wątpliwość świadomość 

środowiska akademickiego na temat wyzwań 

gospodarki opartej na wiedzy, dokonali oceny warsztatu 

zawodowego swoich koleżanek i kolegów, którego niska 

jakość najprawdopodobniej jest nadal przez wielu 

niedostrzegana. 

Uczestniczący w programie stażowym 

pracownicy lubelskich uczelni na etapie rekrutacji mieli 

największy problem z dookreśleniem, co tak właściwie 

kryje się pod pojęciem innowacji. Obraz wyłaniający się 

z poniższego zestawienia jest pewnym przeniesieniem 

stereotypowych stwierdzeń, niekoniecznie w pełni 

odzwierciedlających rzeczywistość, co można było 

zdiagnozować w ramach bezpośrednich wywiadów 

z naukowcami. Oczywiście z częścią stwierdzeń można, 

a nawet należy się zgodzić, niestety część należy poddać 

analizie, czy aby na pewno są zgodne z rzeczywistością, 

która jakby nie było systematycznie zmienia się. 
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Rys. 13. Bariery utrudniające rozwój innowacji. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
[N=30]. 

Wg wskazań pracowników naukowych lub 

naukowo-dydaktycznych lubelskich uczelni wśród 

kluczowych barier ograniczających rozwój innowacji 

naczelne miejsce zajęły kwestie formalno-organizacyjne. 
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O ile można zgodzić się z biurokracją, o tyle nie można 

zgodzić się z brakiem informacji nt. dostępnych form 

współpracy nauki i biznesu oraz kosztów tej współpracy. 

Dzięki licznym programom realizowanym obecnie 

w ramach dostępnych funduszy europejskich możliwości 

współpracy jest bardzo wiele i są one zróżnicowane. 

Informacje poza tym, że pojawiają się na stronach 

internetowych instytucji odpowiedzialnych za 

wdrażanie projektów, trafiają również bezpośrednio na 

uczelnie, a w sytuacji, gdy dane teleadresowe 

wykładowców są dostępne (np. na stronach 

internetowych uczelni), trafiają także bezpośrednio do 

samych potencjalnie zainteresowanych. 

Rozwiązania systemowe realizowane ze szczebla 

centralnego, które wzmocniłyby współpracę jednostek 

naukowych z przedsiębiorcami nie rozwiążą istniejącego 

problemu, o ile najpierw nie zniknie problem 

świadomościowy, o którym mowa była wyżej. Żadne 

uregulowania oraz ramy prawne nie rozwiążą braku lub 

niechęci do współpracy w sytuacji, gdy nie będą 

dostrzegane wymierne i realne korzyści tej współpracy. 
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Oczywiście, idąc w drugą stronę, gdyby świadomość 

potrzeby współpracy była bardzo silna, ale nie było 

mechanizmów regulujących i wspierających tę 

współpracę, to wówczas również nie udałoby się nic 

zrobić. 

Prawie 57% wskazań na niedobór instytucji 

z założenia odpowiedzialnych za współpracę nauki 

i biznesu raczej nie do końca odzwierciedla 

rzeczywistość. Instytucji takich jest wiele, choć 

z pewnością nie tyle, co np. w Warszawie. Większym 

problemem w tym przypadku jest z pewnością jakość 

usług oferowanych przez te ośrodki, a przede wszystkim 

ich hermetyczność i tzw. „zza biurkowy” styl pracy. 

Skuteczność podejmowanych działań w zakresie 

kojarzenia partnerów z sektora nauki i biznesu wymaga 

prezentacji realnego wymiaru korzyści dla każdej ze 

stron, przedstawienia wizji tej współpracy, nie tylko 

w wymiarze jednorazowego paktu, ale wieloletniej 

strategii. To z kolei wymaga olbrzymiej kreatywności 

i mobilności połączonych z kompleksową wiedzą 
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o kierunkach zmian w zakresie rozwoju nie tylko UE, ale 

całego globu. 

Oczekiwania kadry akademickiej ukierunkowane 

na współpracę ze „światem biznesu” nie do końca 

pokrywają się z realnymi możliwościami tej współpracy. 

Tak naprawdę, to nie przedsiębiorca powinien 

inspirować naukowca np. co do możliwości 

wykorzystania swoich badań, ale powinno być 

odwrotnie. To na podstawie identyfikacji realnych 

potrzeb przedsiębiorstwa naukowiec powinien 

przeprowadzić badania, tak by przedsiębiorca dostał 

gotowy „przepis na sukces”. Oczywiście współpraca nie 

może się odbywać inaczej niż na zasadzie obustronnego 

transferu wiedzy i informacji. Trzeba jednak być 

świadomym, co tak naprawdę jedna strona może 

zaoferować drugiej i odwrotnie. Podejmując się 

prowadzenia badań, należy jednoznacznie określić cel, 

który ma prowadzić do mierzalnych efektów. Niestety, 

naukowcy zamiast stawiać przed sobą określone cele, 

dość często wyznaczają sobie zadania, które pragną 
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zrealizować, niestety w licznych przypadkach tylko po 

to, by zwiększyć swój dorobek naukowy. 

Rys. 14. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Co uczelnie mogą 
zyskać dzięki współpracy ze "światem biznesu"?” 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
[N=30]. 
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niewątpliwie również i pasją. Oczywiście poszukiwanie 

inspiracji do spożytkowania swojej wiedzy w oparciu 

o potrzeby biznesu jest wysoce pożądane, dziwi 

natomiast wysoki odsetek wskazań na poszukiwanie 

możliwości wykorzystania już przeprowadzonych 

badań. Wynik ten potwierdza założoną bezużyteczność 

wielu realizowanych badań. Oczywiście nie zawsze i nie 

każde rozwiązanie winno znaleźć swoje zastosowanie 

w praktyce gospodarczej bądź społecznej, ale 

przekonanie o tym, że w zasadzie nie ma to znaczenie 

u pond 63% przedstawicieli kadry akademickiej, po raz 

kolejny poddaje w wątpliwość kompetencje wielu z nich. 

Poprawa współpracy nauki z biznesem 

realizowana może być na wiele sposobów. Najczęściej 

w tym zakresie wskazuje się usprawnienie przepływu 

informacji pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu, m.in. 

poprzez organizowane wspólnych spotkań. Poziom 

deklaratywności, a rzeczywistość to wyraźnie dwa 

istotnie różniące się wymiary. Chełmskie 

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

CIVIS poza zorganizowaniem dla lubelskiej kadry 
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akademickiej staży podjęło się również realizacji 

projektu o charakterze promocyjnym, w ramach którego 

organizuje szereg spotkań ukierunkowanych na 

wzmocnienie transferu wiedzy i informacji pomiędzy 

nauką, a biznesem. Na etapie realizacji projektu okazało 

się jednak, że organizowanie takich spotkań wcale nie 

jest łatwe, a to przede wszystkim z uwagi na fakt, iż 

w rzeczywistości brakuje chętnych na udział w nich. Ten 

swoisty paradoks po raz kolejny wskazuje na poważny 

problem mentalnościowy po stronie kadry akademickiej. 

Jeżeli chodzi o pulę środków finansowych 

przeznaczonych na badania, z punktu widzenia 

potencjalnych grantobiorców, dzisiejsza sytuacja tak 

naprawdę jest bardzo korzystna. Stwarza wiele 

możliwości do pozyskiwania środków finansowych na 

badania w różnych dziedzinach i przy zastosowaniu 

zróżnicowanych metod. Kwestia jest jednak tego czy 

naukowcy mają pomysł na badania, a raczej to z tym jest 

zazwyczaj gorzej. 
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Rys. 15. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Co należałoby 
zmienić, aby poprawić współpracę nauki i biznesu?” 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
[N=30]. 
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trafionym pomysłem, a to z uwagi na fakt nasycenia 

rynku tego typu inicjatywami. 

Publikować, jak najbardziej, pytanie jednak co? 

Niniejsza publikacja powstała na bazie współpracy 

niewielu pracowników naukowych i naukowo-

dydaktycznych lubelskich uczelni. Wystarczy prześledzić 

spis treści i wówczas można odnieść wrażenie, że jest to 

publikacja niemal w całości oparta na pracy kilku osób. 

Poniekąd jest to prawda, a stało się tak dlatego, że szereg 

podejmowanych prób włączenia przedstawicieli 

środowiska akademickiego w tworzenie niniejszej 

publikacji kończyło się fiaskiem. Oczywiście, może to 

działania zespołu projektowego pominęły wielu 

przedstawicieli lubelskiego środowiska akademickiego, 

którzy z pewnością wnieśliby cenny wkład w tworzenie 

ogółu publikacji projektowych. Jednak wielu z nich nie 

podjęło współpracy. Niewątpliwie dowodzi to 

rzeczywistego deficytu parezji nt. kondycji polskiej 

nauki. Postawa parezjasty nie jest w tym momencie 

przypadkowa. Jest wyrazem cynizmu wobec systemu, 

który prowadzi do swoistej matni rozwojowej. 
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Wprawdzie podejmowane dziś na szeroką skalę 

działania o charakterze informacyjno-promocyjnym nie 

rozwiążą istniejących problemów, są jednak 

niewątpliwie niezbędne do ich przezwyciężenia w 

dłuższej perspektywie czasowej. 

Budowanie konkurencyjnej gospodarki nie 

obędzie się bez prężnego zaplecza naukowego. Jeżeli 

wyzwania nie udźwigną  
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA 

W PIGUŁCE, CZYLI SŁOWNIK KLUCZOWYCH 

POJĘĆ  

ADAM KRAWIEC 

Realia rynkowe we współczesnym świecie są 

bardzo ważnym czynnikiem kształtującym 

społeczeństwo. Owa niejako nowa rzeczywistość stała 

się również wyzwaniem dla środowisk uniwersyteckich. 

Uniwersytety nie mogą pozostać li tylko miejscem, 

w którym bezładną materię ludzkiego doświadczenia 

poddaje się obróbce intelektualnej112, bowiem dzisiaj 

każda rozwijająca się gospodarka bazuje na wiedzy. To 

wiedza staje się siłą napędową rynku, a wiedza rodzi się 

na uniwersytecie, stąd potrzeba jej komercjalizacji, czyli 

przeniesienia do praktyki gospodarczej. Temu celowi 

służy rozwijana przedsiębiorczość akademicka. Niestety, 

wiedza z nią związana nadal jest niewystarczająca, 

                                                        

112 T. Sławek, Antygona w świecie korporacji. Rozważania 

o uniwersytecie I czasach obecnych, UŚ, Katowice 2002, s. 12. 
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a takie terminy jak spin-off czy spin-out są terminami 

nierozpoznawalnymi113 w środowisku akademickim. 

Niniejszy słownik ma pomóc wszystkim 

zainteresowanym w orientacji na tej nowej płaszczyźnie 

działania elit intelektualnych. 

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości 

(ang. academic business incubators) – szczególny typ 

inkubatorów, które umożliwiają środowisku 

akademickiemu realizację opracowanych pomysłów 

przez ich realne zastosowanie w działalności 

gospodarczej. Akademickie inkubatory 

przedsiębiorczości generują dla uczelni następujące 

zyski: uatrakcyjnienie ofert edukacyjnych i poprawę 

image uczelni; poprawę relacji z otoczeniem lokalnym 

i biznesem; zwiększenie dochodów ze współpracy 

i transferu technologii do firm absolwenckich; 

                                                        

113 D. Jegorow, Przedsiębiorczość akademicka na Lubelszczyźnie – 

wprowadzenie [w:] Przedsiębiorczość akademicka na 

Lubelszczyźnie. Implementacja w wymiarze rzeczywistym, pr. zb. 

pod. red. D. Jegorow, Chełm 2010, s. 9.  
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zwiększenie zamówień oraz sponsorowanie działalności 

badawczej; pozyskiwanie dodatkowych środków 

z programów wspierania przedsiębiorczości 

technologicznej; możliwość dodatkowych dochodów 

studentów, pracowników naukowych i inżynieryjno-

technicznych. 

Biznesplan (ang. business plan) – dokument 

planistyczny, w którym określa się cele przedsiębiorstwa 

oraz sposoby ich realizacji, a także opłacalność całego 

przedsięwzięcia gospodarczego. 

Centrum Transferu Technologii – jednostki 

doradcze, szkoleniowe i informacyjne, które wspierają 

komercjalizację i transfer technologii. CTT łączy naukę 

i biznes, stąd efektem ich działalności jest adaptacja 

nowoczesnych technologii w małych i średnich firmach 

istniejących w regionie. W ten sposób podnosi się 

innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw oraz 

regionalnych struktur gospodarczych. 

Franczyza  (ang. franchising) – system 

dystrybucji polegający na podpisywaniu umów 

licencyjnych między fanczyznodawcą 
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a franczyznobiorcą. Na mocy porozumienia dochodzi do 

przepływu know-how, a franczyznobiorca może 

posługiwać się marką/znakiem towarowym 

franczyznodawcy. 

Gender mainstreaming – polityka włączania 

kwestii związanych z różnicą płci w główny nurt polityki 

m.in. na polu legislacyjnym. Dokonuje się poprzez 

analizę sposobów podejmowania decyzji. Gender 

mainstreaming realizowane jest przez wnikliwą analizę 

wpływów podejmowanych decyzji na polu społecznym, 

ekonomicznym i politycznym na zaspakajanie potrzeb 

tak kobiety, jak i mężczyzn. 

Implementacja (ang. implementation) – proces 

praktycznego wdrażania innowacyjnych pomysłów, 

spełniających oczekiwania odbiorców oraz 

przyczyniających się do wzrostu poziomu zaspokajania 

potrzeb. 

Inkubator przedsiębiorczości (ang. business 

incubator) – instytucja mająca na celu stymulowanie 

i wspieranie nowych przedsiębiorstw poprzez 

wykorzystanie lokalnego kapitału, szczególnie kapitału 
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ludzkiego, któremu zapewnia infrastrukturę i konieczny 

instruktarz. Lokowanie firm w inkubatorze ułatwiają 

przepisy formalno organizacyjne. Inkubatory 

przedsiębiorczości wspierają przedsiębiorstwa w taki 

sposób, aby po zakończonym programie pomocy były 

rentowne.  

Innowacja biznesowa (ang. business innovation) 

– nowość mająca praktyczne zastosowanie w danej 

dziedzinie gospodarki i przyczyniająca się do jej 

rozwoju. 

Innowacyjność pomysłów (ang. innovative 

ideas) – wynalezienie nowego sposobu lub 

wykorzystanie istniejącej wiedzy w nowatorski, 

niespotykany dotąd sposób, w celu zaspokojenia potrzeb 

ludzkich związanych z realizacją celów. 

Know-how – termin określający zbiór 

nieopatentowanych informacji praktycznych (wiedzy), 

związanych z daną dziedziną. Ta wiedza jest niejawna, 

istotna odnośnie procesu produkcji, którego dotyczy 

oraz zidentyfikowana, a więc opisana w uporządkowany 

sposób. 
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Komercjalizacja technologii (ang. 

TECHNOLOGY COMMERCIALIZATION) – transfer 

wiedzy technicznej na rynek i wykorzystywanie jej 

w procesie wytwarzania produktów. 

Komercjalizacja wiedzy (ang. KNOWLEDGE 

COMMERCIALIZATION) – rynkowe wykorzystanie 

wiedzy i know-how; ich transfer do środowiska biznesu. 

Najpowszechniejszymi sposobami komercjalizacji jest 

sprzedaż wynalazku, działalność gospodarcza spin-off 

oraz udzielanie licencji. 

Park naukowy (ang. science park) – organizacja 

działająca wśród uniwersytetów, która zarządza wiedzą 

i technologią. Jest zarządzana przez profesjonalistów, 

a jej celem jest podniesienie zasobności przedsiębiorstw 

i instytucji naukowo-badawczych poprzez promowanie 

innowacyjności i konkurencji. Dzięki oferowaniu usług 

i obiektów przyczynia się do jakościowego i ilościowego 

wzrostu przedsiębiorstw (także działających 

w inkubatorach przedsiębiorczości oraz spin-off) 

w danym regionie. 
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Proces innowacji (ang. innovation process) – 

zjawisko związane z powstaniem nowego pomysłu, 

które obejmuje następujące fazy technologiczne: pomysł 

(inwencje), wynalazek (innowacje) oraz 

upowszechnienie (dyfuzję). 

Proof of concept – udowodnienie możliwości 

wykonania danego przedsięwzięcia gospodarczego 

z punktu widzenia technicznego i biznesowego. 

Przedsiębiorca (ang. entrepreneur) – osoba 

prowadząca działalność gospodarczą, generująca zysk za 

pomocą wprowadzania w życie nowatorskiego pomysłu 

czy nowego przedsięwzięcia, będąca odpowiedzialną za 

nieodłączne ryzyko i konsekwencje wynikające 

z wykorzystania oferowanego produktu. 

Przedsiębiorczość (ang. entrepreneurship) – 

proces zorganizowanych działań w danych warunkach, 

których celem jest wytworzenie korzyści na rynku, 

będących wynikiem wykorzystania innowacyjnego 

pomysłu. 
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Przedsiębiorczość akademicka (ang. academic 

entrepreneurship) postawa aktywności biznesowej 

przedstawicieli środowiska akademickiego – studentów, 

absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych – 

dzięki której szkoła wyższa, oferując określone dobra 

i usługi (np. kursy specjalistyczne, nowoczesne 

technologie) staje się aktywnym uczestnikiem rynku. 

Prowadzi to do komercjalizacji wiedzy naukowej, 

a w konsekwencji do uzyskiwania przez gospodarkę 

nowatorskich rozwiązań, nowych technologii, co 

skutkuje powstawaniem nowych miejsc pracy dla osób 

z wyższym wykształceniem. Przedsiębiorczość 

akademicka przyjmuje formy tzw. spółek odpryskowych 

(spin-off i spin-out). 

Przedsiębiorstwo (ang. enterprise) – jednostka 

gospodarcza nastawiona na zysk, posiadająca odrębność 

organizacyjną, ekonomiczną oraz zwykle prawną. 

Spin-off – przedsiębiorstwo założone przez 

przedstawiciela środowiska akademickiego, którego 

celem jest komercyjne wykorzystanie wiedzy 

i technologii. Spółki spin-off powstają przy i funkcjonują 
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w związku organizacyjnym, formalno-prawnym lub 

finansowym z instytucją macierzystą (uczelnią wyższą). 

Spin-out – przedsiębiorstwo założone przez 

przedstawiciela środowiska akademickiego, którego 

celem jest komercyjne wykorzystanie wiedzy 

i technologii. Spółki spin-off powstają w wyniku 

oddzielenia się od spółki dominującej, od której 

otrzymuje cześć majątku, praw własności czy patentów. 

Start up (młode przedsiębiorstwo) – 

przedsiębiorstwo na etapie start-up zwykle nie 

sprzedaje swoich produktów komercyjnie, lecz 

koncentruje się na rozwoju produktu i marketingu. 

Technology push – strategia polegająca na 

pchaniu danej technologii/wynalazku przez fazy: 

badawczą, rozwojową, produkcyjną i marketingową bez 

wcześniejszego ustalenia stopnia zainteresowania 

produktem i popytu na niego. 

Transfer technologii (ang. technology transfer) – 

proces polegający na przeniesieniu wiedzy technicznej 

(osiągnięć naukowych) z jednej organizacji do innej w 
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celu doskonalenia i jej komercjalizacji. Transfer 

technologii obejmuje: ochronę technologii 

(patentowanie, udzielanie licencji, prawo autorskie). 

Dzięki temu procesowi powstają nowe przedsiębiorstwa 

(start-up). 

Wdrożenie – patrz implementacja. 

Własność intelektualna (ang. intellectual 

property) – zasoby niematerialne obejmujące prawo 

autorskie i własności przemysłowe (patenty, znaki 

towarowe, itp.) 

Wynalazek (ang. invention) – nowe, dotychczas 

nieopatentowane rozwiązanie techniczne określonego 

problemu, które da się praktycznie zastosować.  

Venture Capital – środki finansowe 

inwestowane w innowacyjne firmy. Potencjalne wysokie 

zyski niwelują wysoki stopień ryzyka.  
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