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PrzedsiÚbiorcy pasjonaci jako wzór
dla rozwijania postaw przedsiÚbiorczych
i pobudzania aktywnoĂci ludzi mïodych
Dorota Ogrzyñska
W dzisiejszych czasach zaïoĝenie wïasnej firmy staje siÚ wyborem drogi
ĝyciowej i Ăcieĝki kariery zawodowej, która stanowi alternatywÚ dla pracy na
etacie. Jest to droga, którÈ coraz chÚtniej podÈĝajÈ w Polsce mïodzi, najczÚĂciej
dobrze wyksztaïceni ludzie. ChcÈ oni bowiem wprowadzaÊ w ĝycie wïasne
pomysïy oraz mieÊ swobodÚ w podejmowaniu decyzji. W przypadku gdy stworzenie firmy jest speïnieniem marzeñ, wówczas droga do sukcesu nie wydaje
siÚ juĝ taka ĝmudna.
W dzisiejszej rzeczywistoĂci przedsiÚbiorcy pasjonaci mogÈ wpïywaÊ na
socjalizacjÚ przedsiÚbiorczÈ mïodego pokolenia. StanowiÈ dobry wzór dla rozwijania postaw przedsiÚbiorczych i aktywnoĂci gospodarczej mïodzieĝy. Ich
sukcesy na rynku uczÈ, ĝe zaangaĝowanie i pasja sÈ kluczem do kariery.
JednoczeĂnie tworzÈ warunki dla postÚpu spoïecznego przez wychowanie jednostek aktywnych, wykazujÈcych inicjatywÚ. Poprzez kontakty z przedsiÚbiorcami
pasjonatami mïodzi ludzie mogÈ ukierunkowaÊ swojÈ wizjÚ, a takĝe znaleěÊ
przyszïych partnerów w biznesie.
Celem niniejszego opracowania jest analiza wpïywu przedsiÚbiorczych dziaïañ z pasjÈ na pobudzanie aktywnoĂci ludzi mïodych. W pracy autorka koncentruje siÚ na pasji jako podstawowym czynniku, który motywuje jednostki
do zakïadania i prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej i sprzyja angaĝowaniu
siÚ w ambitne przedsiÚwziÚcia. Autorka opiera siÚ w pracy na literaturze, raportach dotyczÈcych przedsiÚbiorczoĂci oraz wïasnych projektach badawczych.

1. WstÚp
W ostatnich latach moĝna obserwowaÊ ewolucjÚ poglÈdów wobec sektora
mikro- i maïych przedsiÚbiorstw, które najczÚĂciej kojarzone sÈ z szeroko
rozumianÈ przedsiÚbiorczoĂciÈ. Uruchomienie wïasnego biznesu staïo siÚ
atrakcyjnym kierunkiem realizacji wïasnych ambicji i kariery zawodowej.
Identyfikowanie szans, pozyskiwanie niezbÚdnych zasobów i kompetencji,
wykorzystywanie okazji pojawiajÈcych siÚ w czasie szybkiego rozwoju, podtrzymywanie zachowañ przedsiÚbiorczych – to bez wÈtpienia istotne obszary
tworzenia bogactwa organizacji, a w tym jej przewagi strategicznej. Wspóïvol. 10, nr 1 (36), t. 2, 2012
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czeĂnie, dla zwiÚkszenia konkurencyjnoĂci gospodarki i podniesienia poziomu
zarzÈdzania przedsiÚbiorstwami, a takĝe rozwoju nauk o zarzÈdzaniu
konieczne jest poznanie istoty zjawiska przedsiÚbiorczoĂci oraz motywów,
które prowadzÈ do uruchomienia i rozwoju nowych przedsiÚwziÚÊ.
Waĝne w nauczaniu przedsiÚbiorczoĂci jest przedstawienie koncepcji
teoretycznych oraz wyników empirycznych poszukiwañ dotyczÈcych przedsiÚbiorczych kompetencji, z uwzglÚdnieniem pasji jako gïównego i najwaĝniejszego ěródïa inspiracji dynamicznych dziaïañ przedsiÚbiorczych. Analiza
zjawiska przedsiÚbiorczoĂci z uwzglÚdnieniem przede wszystkim czynników
niematerialnych jest istotna do zrozumienia motywów dziaïania przedsiÚbiorców pasjonatów i ich sposobów osiÈgania sukcesów na rynku.
Pasja jest tutaj rozumiana jako pewna postawa ĝyciowa, która skïania do zaangaĝowania siÚ w jakÈĂ ideÚ caïym sobÈ. Z obserwacji autorki
wynika, ĝe dÈĝenie do niezaleĝnoĂci, samorealizacja, pasja czy wdraĝanie
wïasnych wynalazków to motywy, które kierujÈ przedsiÚbiorcami nastawionymi na tworzenie przede wszystkim wartoĂci, a nie czyste gromadzenie
zysku. Tacy przedsiÚbiorcy zwykle odnoszÈ sukcesy, a poraĝka jest jedynie nowym doĂwiadczeniem na drodze do realizacji wyznaczonego celu.
PosiadajÈ tak silnÈ motywacjÚ, ĝe wygrywa ona z lÚkiem przed podjÚciem
nowego wyzwania.

2. Istota przedsiÚbiorczoĂci
PrzedsiÚbiorczoĂÊ jest istotnym tematem badawczym zarówno ze wzglÚdu
na swojÈ zïoĝonoĂÊ teoretycznÈ, jak i doniosïoĂÊ praktycznÈ. Naleĝy przyjÈÊ,
ĝe przedsiÚbiorczoĂÊ jest zjawiskiem spoïeczno-gospodarczym odnoszÈcym
siÚ do pewnego typu aktywnych zachowañ podejmowanych przez jednostki,
których istotÈ jest innowacyjnoĂÊ. Sukces tych gospodarek, którym udaïo
siÚ odnotowaÊ znaczÈcy wzrost, ma swoje podïoĝe w rozwoju przedsiÚbiorczoĂci, w umiejÚtnoĂci generowania talentów przedsiÚbiorczych i mechanizmu, który te talenty napÚdza.
Jednoznaczne zdefiniowanie pojÚcia przedsiÚbiorczoĂci nastrÚcza wielu
problemów. Jeden z najwybitniejszych twórców teorii przedsiÚbiorczoĂci,
J.bSchumpeter, definiowaï przedsiÚbiorczoĂÊ jako „proces twórczej destrukcji, w wyniku której powstajÈ nowe kombinacje w sferze wytwarzania, bÚdÈce
zalÈĝkiem dziaïañ przedsiÚbiorczych” (Schumpeter 1990: 104). Tak wiÚc,
istota przedsiÚbiorczoĂci polega na zrywaniu z rutynÈ i demontowaniu istniejÈcych struktur. Z kolei na gruncie teorii organizacji J. Timmons okreĂla przedsiÚbiorczoĂÊ jako „sposób myĂlenia, rozumowania oraz dziaïania,
nakierowany na wyszukiwanie szans” (Glinka 2008: 15). W. Gartner, podobnie jak J. Schumpeter, rozumie przedsiÚbiorczoĂÊ jako „akt kreacji, innowacyjnoĂÊ, tworzenie nowego bytu”. Uwaĝa, ĝe nowe przedsiÚwziÚcia
powstajÈ w obszarze czterech wspóïzaleĝnych wymiarów: jednostki, otoczenia, organizacji i procesów, które sprawiajÈ, ĝe kaĝde nowe przedsiÚwziÚcie
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jest niepowtarzalne i odmienne od innych (Gartner 1992). Szkoïa harwardzka, której gïównymi przedstawicielami sÈ J. Timmons i H. Stevenson,
definiuje przedsiÚbiorczoĂÊ jako „proces tworzenia lub rozpoznawania szans
oraz wykorzystywania ich bez wzglÚdu na posiadane aktualnie zasoby. Jest
ona aktem twórczym przedsiÚbiorcy, który znajduje w sobie i poĂwiÚca doĂÊ
energii, aby zainicjowaÊ i zbudowaÊ przedsiÚbiorstwo lub organizacjÚ,
zamiast tylko obserwowaÊ, analizowaÊ i opisywaÊ” (Timmons 1999: 218).
PrzedsiÚbiorczoĂÊ moĝna wiÚc traktowaÊ jako proces kreowania czegoĂ
odmiennego z uwagi na jego wartoĂÊ. W procesie tym poĂwiÚca siÚ konieczny
do realizacji tego celu czas i wysiïek, zakïadajÈc towarzyszÈce mu finansowe,
psychiczne i spoïeczne ryzyko oraz oczekujÈc uzyskania nagrody finansowej,
a takĝe osobistej satysfakcji.
Dane empiryczne wskazujÈ, ĝe badajÈc przedsiÚbiorczoĂÊ, mamy do czynienia z poïÈczeniem wielu cech, spoĂród których kaĝda ma swoje znaczenie. Wedïug P. Druckera przedsiÚbiorczoĂÊ „jest cechÈ danej osoby czy
instytucji, ale nie jest cechÈ osobowoĂci. Jest ona sposobem zachowania,
abjej podstawami sÈ raczej koncepcja i teoria niĝ intuicja” (Drucker 1992:b30).
Wynika z tego, ĝe moĝe ona byÊ takĝe umiejÚtnoĂciÈ, której moĝna siÚ
nauczyÊ.
PodsumowujÈc rozwaĝania na temat okreĂlenia istoty przedsiÚbiorczoĂci,
moĝna przyjÈÊ, ĝe wspóïczeĂnie „przedsiÚbiorczoĂÊ jest rozumiana jako
szczególny typ aktywnoĂci ludzi dziaïajÈcych indywidualnie lub wewnÈtrz
organizacji, polegajÈcej na poszukiwaniu i wykorzystywaniu szans oraz tworzeniu innowacyjnych rozwiÈzañ”. Innowacja jest szczególnym narzÚdziem
przedsiÚbiorców, jak mówi P. Drucker, „moĝna jÈ przedstawiÊ jako dyscyplinÚ, moĝna siÚ jej nauczyÊ, moĝna jÈ praktykowaÊ. PrzedsiÚbiorcy powinni
w celowy sposób szukaÊ ěródeï innowacji, szukaÊ zmian i ich objawów,
wskazujÈcych na okazje do skutecznej innowacji” (Drucker 1992: 29).
We wszystkich sÈdach przewaĝa opinia, ĝe przedsiÚbiorczoĂÊ oznacza
budowanie czegoĂ nowego, odmiennego, tworzenie lub przeksztaïcanie wartoĂci. Narasta przekonanie, ĝe przedsiÚbiorczoĂÊ jest zjawiskiem o duĝej
zïoĝonoĂci, co sprawia, ĝe uwarunkowana jest szeregiem czynników ekonomicznych, spoïecznych i kulturowych. PrzedsiÚbiorczoĂÊ, którÈ naleĝy rozwijaÊ w procesie socjalizacji mïodego pokolenia Polaków, wiÈĝe siÚ z dziaïaniem przedsiÚbiorczym, a nie z przedsiÚbiorstwem jako instytucjÈ, która
jest zaledwie kontekstem dla dziaïania przedsiÚbiorczego i interakcji przedsiÚbiorcy z innymi podmiotami.

3. Funkcje przedsiÚbiorcy i jego rola w otoczeniu
spoïeczno-gospodarczym
PrzedsiÚbiorczoĂÊ nie istnieje bez przedsiÚbiorców. Ze wszystkich czynników determinujÈcych osiÈgniÚcie sukcesu w dziaïalnoĂci przedsiÚbiorczej
sam przedsiÚbiorca jest najbardziej kluczowym podmiotem.
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Wedïug J. Shumpetera przedsiÚbiorca dynamizuje gospodarkÚ przez
ciÈgïe wprowadzanie innowacji, które sÈ siïÈ napÚdowÈ poruszajÈcÈ mechanizm gospodarczy. Jego zdaniem przedsiÚbiorczoĂÊ jest charakterystyczna
dla dziaïalnoĂci ludzi peïnych pomysïów, inicjatyw i wytrwaïoĂci w pokonywaniu barier, ïamaniu stereotypów, uodpornionych na stresy i poraĝki
(Schumpeter 1990: 105). Twierdzi, ĝe istniejÈ trzy gïówne czynniki motywujÈce przedsiÚbiorców do dziaïania. SÈ to: marzenie o ustanowieniu mocarstwa, potrzeba wspóïzawodnictwa, udowodnienia, ĝe jest siÚ lepszym, sukcesu
oraz radoĂÊ tworzenia, kreatywnego wykorzystania wïasnej energii i moĝliwoĂci. Schumpeter traktuje przedsiÚbiorcÚ jako gïównego sprawcÚ postÚpu
i rozwoju, twórczego destruktora, wytrÈcajÈcego gospodarkÚ z pewnego stanu
równowagi. To przekonanie o szczególnej roli przedsiÚbiorcy w gospodarce
obecne jest w rozwaĝaniach o przedsiÚbiorczoĂci do dziĂ. Jak zauwaĝa
S.bKwiatkowski, przedsiÚbiorca wykorzystujÈc w procesie kreowania czegoĂ
nowego swojÈ niewidocznÈ dla innych wiedzÚ, moĝe byÊ postrzegany jako
tworzÈcy coĂ z niczego (Kwiatkowski 2001: 447).
Odmienny poglÈd na rolÚ przedsiÚbiorcy wyraziï wybitny ekonomista
I.bKirzner, który uwaĝa, ĝe przedsiÚbiorca to ten, który dostrzega istniejÈcÈ
na rynku szansÚ, osiÈga swój zysk i jednoczeĂnie doprowadza rynek do
równowagi. By móc dziaïaÊ skutecznie, reagowaÊ na pojawiajÈce siÚ moĝliwoĂci, przedsiÚbiorca musi byÊ otwarty, wraĝliwy i wyczulony na nowe
informacje (Kirzner 2001: 74). Naleĝy zaznaczyÊ, ĝe podejĂcia Schumpetera
i Kirznera sÈ komplementarne, a róĝnica polega bardziej na kwestii rozïoĝenia akcentów niĝ fundamentalnej niezgodzie.
PrzedsiÚbiorca peïni najwaĝniejsze funkcje w przedsiÚbiorstwie. SkupiajÈc peïniÚ wïadzy oraz realizujÈc wytyczone przez siebie cele, podejmuje
strategiczne decyzje, jak równieĝ aktywnie angaĝuje siÚ w bieĝÈcÈ dziaïalnoĂÊ
organizacji. PrzedsiÚbiorca jest gïównym motorem przedsiÚwziÚcia, którego
przetrwanie oraz rozwój sÈ uzaleĝnione od jego zdolnoĂci do skutecznego
dostrzegania, oceny oraz realizacji szans pojawiajÈcych siÚ w otoczeniu.
J.b Saya podkreĂla, ĝe przedsiÚbiorca umiejÚtnie ïÈczy czynniki produkcji,
przenoszÈc zasoby ekonomiczne z obszaru niĝszej do obszaru wyĝszej efektywnoĂci (Stankiewicz 2006: 153).
PrzedsiÚbiorcÈ jest osoba zdolna do stworzenia idei i do jej realizacji,
speïnia zatem wiele ról wymagajÈcych róĝnorodnych cech. Powinien byÊ
wizjonerem, liderem, projektodawcÈ, podejmujÈcym ryzyko, zdobywajÈcym
Ărodki, elastycznie dostosowujÈcym siÚ do sytuacji, tworzÈcym sieci spoïeczne.
W celu poznania mechanizmów rozwoju gospodarczego konieczne jest
zrozumienie funkcji przedsiÚbiorcy i jego roli w gospodarce. Nowoczesny
przedsiÚbiorca, uksztaïtowany przez bardzo róĝne demograficzne, prawne,
techniczne, materialne i kulturowe czynniki, staje sie nowÈ siïÈ spoïecznÈ.
Jeĝeli przyjÈÊ, ĝe prawdziwe jest stwierdzenie, ĝe to ludzie zmieniajÈ Ăwiat,
to najbardziej aktywnymi inicjatorami tych zmian i odkrywcami nowych
moĝliwoĂci sÈ przedsiÚbiorcy.
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4. Znaczenie pasji w odnoszeniu sukcesów
w dziaïaniach przedsiÚbiorczych
PracowaÊ z pasjÈ to marzenie wielu ludzi, gïównie mïodych, bÚdÈcych
na poczÈtku kariery zawodowej. Tam, gdzie biznes spotyka siÚ z pasjÈ,
moĝna liczyÊ na dïugofalowy sukces gospodarczy i osobisty. Iskierki przedsiÚbiorczoĂci zyskujÈ przestrzeñ i rozpalajÈ prawdziwy ogieñ innowacyjnych
dziaïañ, przynoszÈcy wymierny zysk ekonomiczny oraz wartoĂÊ dodanÈ
wbpostaci unikatowej propozycji rynkowej, poczucia samorealizacji i samospeïnienia. Pasja to odpowiedě na pytanie: „Dlaczego niektórzy przedsiÚbiorcy, szczególnie wïaĂciciele maïych firm, na swój indywidualny sposób
szybciej osiÈgajÈ sukces niĝ pozostali i potrafiÈ ten sukces trwale utrzymaÊ?”.
Dostrzeĝenie tej szczególnej pasji, rozumianej jako specjalistyczna wiedza,
kompetencje, zainteresowania, twórcze dziaïanie, doskonaïe wykonanie
dzieïa, powoduje wzrost spoïecznej akceptacji dla tego sposobu prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej. Stanowi podstawÚ dla nowego sposobu ĝycia
– przedsiÚbiorczego. PrzedsiÚbiorczoĂÊ ta wymaga twórczej wyobraěni, trafnej oceny przyszïych nakïadów i zysków oraz umiejÚtnoĂci rozeznawania
zïoĝonych sytuacji spoïecznych.
Pasja jest wiÚc tym, co siÚ uprawia, angaĝuje w to caïe serce, wszystkie
myĂli i duĝo czasu. Kocha siÚ to i dopieszcza, chce siÚ temu poĂwiÚciÊ,
podzieliÊ z innymi. Pasja jest jednÈ z siï, które sprawiajÈ, ĝe mimo trudnoĂci, warto iĂÊ dalej swojÈ drogÈ i dÈĝyÊ do wyznaczonych celów. Pasja pozwala
wyraziÊ samego siebie, jest speïnieniem odwiecznej potrzeby wolnoĂci, niezaleĝnoĂci i swobody.
W przedsiÚbiorczoĂci pasja moĝe byÊ rozumiana jako pasja tworzenia,
skupiajÈca caïÈ uwagÚ przedsiÚbiorcy na jakoĂci produktów i usïug, ale
moĝe teĝ byÊ to pasja do rozwijania firmy czy robienia biznesu (pieniÚdzy).
Na pewno pasja polega na bardzo intensywnym, emocjonalnym zaangaĝowaniu siÚ w danÈ sprawÚ. Jest siïÈ sprawczÈ kaĝdego twórczego dziaïania.
K. Obïój udowadnia na podstawie badañ i obserwacji, ĝe z marzeñ i decyzji moĝna zbudowaÊ sukces firmy. Na pytanie, co jest najwaĝniejsze dziĂ
wbglobalnym biznesie, odpowiada: „Pasja!” (Obïój 2010: 21). StÈd wniosek,
ĝe pasja jest najwaĝniejszym motywem dla uruchamiania i dynamicznego
rozwoju firmy. Bez tego ĝaden biznes nie ma szans na przetrwanie w dïuĝszym okresie w Ăwiecie morderczego tempa, niepewnoĂci i globalnej konkurencji.
Historia przedsiÚbiorczoĂci w Polsce zna takie przypadki, gdy o sukcesie
rynkowym zdecydowaïa pasja i gïÚboka wiara we wïasny pomysï. Pan Marian
Piasecki urodziï siÚ w Karpaczu. Przez 27 lat mieszkaï i pracowaï w Niemczech jako specjalista od zabezpieczania reaktorów atomowych w zakïadach
Simens. Po redukcji etatu przeszedï na wczeĂniejszÈ emeryturÚ. Wróciï do
Polski ze sporÈ odprawÈ i oszczÚdnoĂciami. Miaï wtedy 58 lat. Gdy zaczÈï
interesowaÊ siÚ moĝliwoĂciÈ stworzenia Parku Miniatur Zabytków Dolnego
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¥lÈska, nikt nie wierzyï, ĝe pomysï moĝe siÚ udaÊ, a tym bardziej, ĝe moĝna
na nim zarobiÊ. Pytany o motywy swojej decyzji mówi: „Po kilku miesiÈcach
zrozumiaïem, ĝe bezczynnoĂÊ nie smakuje tak dobrze jak dziaïanie z pasjÈ.
Wpadïem na pomysï stworzenia miniatur obiektów leĝÈcych w Kotlinie
Jeleniogórskiej (…). Motywem nie byï sentyment, ale biznes (…). Chciaïem
teĝ co dzieñ spoglÈdaÊ na moje dzieïa i mojÈ maïÈ ojczyznÚ. Dla takich
rzeczy warto podjÈÊ kaĝdy wysiïek”.
PrzedsiÚbiorca nie mógï znaleěÊ ĝadnego funduszu, który wsparïby jego
przedsiÚwziÚcie. W koñcu sfinansowaï je sam. Dzisiaj park jest odwiedzany
nawet przez 900 osób dziennie. Tu mogÈ zobaczyÊ odwzorowane z niesamowitÈ dokïadnoĂciÈ, w skali 1:25 zabytki, które w rzeczywistoĂci sÈ od
siebie oddalone nawet o sto kilometrów. Po piÚciu latach biznes zbudowany
na sentymencie zaczÈï przynosiÊ wymierne zyski.
Przytoczony przykïad dowodzi, ĝe przedsiÚbiorcy mogÈ budowaÊ silne
przedsiÚbiorstwa z marzeñ. Z jednej strony sÈ zaangaĝowanymi pasjonatami,
a z drugiej strony skutecznymi biznesmenami. W kaĝdym przedsiÚwziÚciu
poïÈczenie pasji ze zrozumieniem reguï rzÈdzÈcych rynkiem daje gwarancjÚ
sukcesu. PoïÈczenie pomysïu z determinacjÈ i odpowiednimi kompetencjami
jest drogÈ do dynamicznego rozwoju przedsiÚbiorstwa. DoĂwiadczenie uczy,
ĝe biznes musi byÊ rentowny i innowacyjny, przy czym innowacyjnoĂÊ naleĝy
w przedsiÚbiorczoĂci traktowaÊ bardzo szeroko. Zaïoĝyciele firmy powinni
mieÊ unikalnÈ wiedzÚ, która pozwala na unikniÚcie wszelkich przeciwnoĂci.
MuszÈ byÊ luděmi sukcesu, chociaĝ niekoniecznie na polu biznesu, i muszÈ
gïÚboko wierzyÊ w pomysï, byÊ uczciwi i pracowici.
Jerzy Zbyszewski, znany miïoĂnikom polskich koni arabskich w kraju
ibza granicÈ, zaïoĝyciel oĂrodka George Z Training Center, a przede wszystkim promotor wielu polskich koni za Oceanem, o motywach zaïoĝenia
wïasnej firmy mówi: „Konie byïy mojÈ pasjÈ od dziecka. ChoÊ urodziïem
siÚ w Bielsku-Biaïej, to zawsze marzyïem o tym, by mieszkaÊ na wsi i jeědziÊ konno. SwojÈ pasjÚ zmieniïem w biznes, z którego ĝyjÚ. To jest dla
mnie przyjemnoĂÊ i z radoĂciÈ wstajÚ kaĝdego dnia, by robiÊ to, co kocham”.
Kaĝda pasja, jak w tym przypadku, moĝe przeksztaïciÊ siÚ w biznes
przynoszÈcy duĝe pieniÈdze. W Polsce do grona znanych przedsiÚbiorców
pasjonatów, którzy odnieĂli sukces na rynku, moĝna zaliczyÊ I. Eris, W.bKruka,
M. DudÚ czy M. ukasiewicza. OczywiĂcie lista przedsiÚbiorców, którzy
odnieĂli spektakularny sukces rynkowy, mogïaby byÊ o wiele dïuĝsza. Waĝne
jest, ĝe osoby te ïÈczy ten sam scenariusz zdobywania najwyĝszych pozycji
w branĝy – przedsiÚbiorca chciaï wyraziÊ swojÈ pasjÚ! To wïaĂnie spowodowaïo, ĝe te przedsiÚwziÚcia powiodïy siÚ, podczas gdy tak wiele innych
zakoñczyïo siÚ klÚskÈ.
OczywiĂcie, aby osiÈgnÈÊ sukces, nie wystarczy tylko pasja. Potrzebna
jest doskonaïa organizacja, innowacja, umiejÚtnoĂÊ pozyskiwania ěródeï
finansowania ambitnych przedsiÚwziÚÊ, dobry marketing. Jednak wszystko
zaczyna siÚ od pasji. Kaĝdy z twórców powyĝszych przedsiÚwziÚÊ kochaï to,
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co tworzyï. Angaĝowaï w swoje przedsiÚwziÚcie pieniÈdze, czas, wiedzÚ,
emocje, aĝ staïo siÚ ono nieodïÈcznÈ czÚĂciÈ jego ĝycia.
PrzedsiÚbiorcy dziaïajÈcy z pasjÈ wyróĝniajÈ siÚ wiarÈ we wïasne moĝliwoĂci, poczuciem sprawstwa i pewnoĂciÈ siebie. WïaĂnie pewnoĂÊ siebie jest
czÚsto podawana jako waĝny czynnik dziaïañ przedsiÚbiorczych (Gudkova
2006: 166). KonsekwencjÈ dziaïalnoĂci przedsiÚbiorczej zmotywowanej pasjÈ
jest takĝe dominujÈce wystÚpowanie perspektywy przyszïoĂciowej. Jest to
wewnÚtrzny przymus, aby ciÈgle chcieÊ lepiej i wiÚcej. To z kolei wiÈĝe siÚ
z podtrzymywaniem poczucia wïasnej wartoĂci.
Sukces zawdziÚcza siÚ traktowaniu pracy jako pasji, otwartoĂci, wytrwaïoĂci w realizacji celów, autorskiemu stylowi zarzÈdzania, zaufaniu w stosunku do klientów i pracowników, umiejÚtnoĂciom komunikacyjnym i pracy
zespoïowej oraz umiejÚtnoĂci wykorzystywania wiedzy (Koïadkiewicz 2004:
42). K. Obïój podkreĂla, ĝe pasja buduje motywacjÚ i zaangaĝowanie, które
nadajÈ firmie sens istnienia, daje takĝe przedsiÚbiorcom i ich pracownikom
szansÚ na prawdziwe zaangaĝowanie i ogrom zwyczajnej radoĂci. Dopiero
poïÈczenie pasji i dyscypliny tworzy prawdziwie wygrywajÈce strategie. Firmy
nie tylko sÈ skuteczne w dynamicznym dziaïaniu, ale takĝe tworzÈ Ăwiat
wartoĂci, marzeñ i nadziei (Obïój 2010: 93).
Badania empiryczne wykazujÈ (wïasny projekt badawczy: „Analiza dziaïañ przedsiÚbiorczych, których inspiracjÈ jest pasja” przeprowadzony w latach
2009–2011), iĝ przedsiÚbiorcy z pasjÈ uruchamiajÈ swój ambitny biznes
ib dynamicznie rozwijajÈ go z sukcesem niezaleĝnie od regionu, w jakim
dziaïajÈ, poziomu bezrobocia oraz polityki spoïeczno-gospodarczej. Naleĝy
przypuszczaÊ, ĝe przedsiÚbiorstwa, których powstanie zdeterminowane jest
pasjÈ i potrzebÈ samorealizacji, pojawiïyby siÚ na rynku bez wzglÚdu na
utrudnienia. Pasja to element przedsiÚbiorczoĂci, który obejmuje coĂ wiÚcej
niĝ wyczulenie na nowe moĝliwoĂci rynkowe. Ludzie z pasjÈ prÚdzej czy
póěniej zaczynajÈ robiÊ to, co najbardziej lubiÈ, nawet jeĂli jest to bardzo
trudne. Na konferencji poĂwiÚconej rozwojowi maïych i Ărednich przedsiÚbiorstw premier Polski, Donald Tusk, powiedziaï: „MyĂlÚ, ĝe ludzie z pasjÈ
zawsze wygrywajÈ. Pasjonat, który ma w sobie ĝar, zrobi karierÚ jako historyk, kowal artystyczny czy prywatny przedsiÚbiorca. Pasjonat nie wybiera
miÚdzy tym, co kocha, a tym, co siÚ opïaca.”

5. PrzedsiÚbiorcy z pasjÈ
Pasja wychodzi od okreĂlenia spraw, na których rzeczywiĂcie ludziom
zaleĝy i które sïuĝÈ ich najwyĝszym aspiracjom. Oznacza to, ĝe nie tyle
cechy osobowoĂci, ile motywy odgrywajÈ szczególnie istotnÈ rolÚ w procesie
uruchamiania przedsiÚwziÚÊ i osiÈgania wysokiej dynamiki wzrostu.
PrzedsiÚbiorcy z pasjÈ w ĝyciu prywatnym i zawodowym stajÈ siÚ autorytetem, luděmi odpowiedzialnymi za siebie i innych. Ludzie o wysokim
poziomie osobistego mistrzostwa swoje wizje zmieniajÈ w ĝyciowe cele,
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Ăwiadomie i konsekwentnie siÚ do nich zbliĝajÈ i osiÈgajÈ je. BiorÈ ĝycie
wbswoje rÚce, skupiajÈ wokóï siebie doskonaïe zespoïy pracowników, pogïÚbiajÈ kompetencje w dziedzinie stosunków miÚdzyludzkich, nawiÈzujÈ trwaïe
zwiÈzki z klientami, czym budujÈ swojÈ przewagÚ konkurencyjnÈ (Tracy
ib Scheelen 2001: 9). Kieruje nimi wewnÚtrzna potrzeba uczenia siÚ przez
caïe ĝycie. Mistrzostwo osobiste jest dyscyplinÈ ciÈgïego wyjaĂniania i pogïÚbiania osobistej wizji przyszïoĂci, koncentrowania energii, ksztaïcenia cierpliwoĂci i obiektywnego obserwowania rzeczywistoĂci. Kiedy ludzie siÚ
naprawdÚ o coĂ troszczÈ, stajÈ siÚ równieĝ w naturalny sposób zaangaĝowani.
SÈ peïni energii i entuzjazmu, dziaïajÈ optymalnie, wykorzystujÈc wszelkie
dostÚpne zasoby. Nie poddajÈ siÚ nawet wtedy, gdy doĂwiadczajÈ frustracji
i niepowodzeñ.
MistrzowskÈ osobowoĂÊ charakteryzuje pozytywna reakcja na stres, niepowodzenia i nieszczÚĂcia. CechÈ osobowoĂci lidera jest skïonnoĂÊ do wyszukiwania pozytywnych stron kaĝdej sytuacji. Próbuje on w kaĝdym przykrym
przeĝyciu, w kaĝdym niepowodzeniu znaleěÊ coĂ pozytywnego, potraktowaÊ
je jak naukÚ na przyszïoĂÊ, a kaĝdÈ poraĝkÚ przekuÊ w doĂwiadczenie (Senge
2002: 134). Wiara we wïasne siïy i duma z osiÈgniÚÊ buduje pewnoĂÊ siebie.
Tym samym korzystnie wpïywa na otoczenie.
Autorka na podstawie wywiadów z przedsiÚbiorcami, którzy podjÚli
ryzyko pracy „na swoim” i odnieĂli sukces na konkurencyjnym rynku, przyjmuje zaïoĝenie, ĝe aby osiÈgnÈÊ wysoki puïap przedsiÚbiorczoĂci, potrzebna
jest pasja. Takie zaïoĝenia skïoniïy autorkÚ pracy do przyjÚcia gïównie jakoĂciowych metod badawczych, w tym elementów teorii ugruntowanej z wykorzystaniem wywiadów i obserwacji, analizy tekstów i metod narracyjnych.
Celem badañ byïo uzyskanie indywidualnej historii (narracji) dochodzenia
do dziaïalnoĂci gospodarczej oraz maksymalnej wiedzy na temat pasji badanych przedsiÚbiorców. Badania jakoĂciowe prowadzone byïy w terenie.
Celem badañ byïo poznanie, jaki wpïyw majÈ dziaïania z pasjÈ na ksztaïtowanie kultury przedsiÚbiorczoĂci i odniesienie sukcesu spoïeczno-gospodarczego przez badane przedsiÚbiorstwa. Ècznie w latach 2009–2011 przeprowadzono 27 czÚĂciowo strukturalizowanych wywiadów z przedsiÚbiorcami.
Byïy to wywiady swobodne, gdzie prowadzÈcy wywiad pracowaï bez ustalonej z góry dokïadnej listy pytañ do respondentów. Grupa ta byïa zróĝnicowana pod wzglÚdem rodzaju prowadzonej dziaïalnoĂci, regionu oraz
dïugoĂci okresu funkcjonowania firmy na rynku. Wywiady przeprowadzono
z celowo dobranÈ grupÈ osób prowadzÈcych zarejestrowanÈ dziaïalnoĂÊ
gospodarczÈ. Najwaĝniejszym kryterium doboru próby byïa pasja jako motyw
uruchomienia i dynamicznego rozwoju przedsiÚwziÚÊ gospodarczych. Zgromadzony materiaï empiryczny zostaï poddany analizie jakoĂciowej z wykorzystaniem procedur metodologii ugruntowanej (Konecki 2000: 39).
W badaniach uczestniczyli przedsiÚbiorcy stojÈcy na czele swoich firm,
którzy te firmy zakïadali i od poczÈtku nimi zarzÈdzajÈ. Przeprowadzone
badania miaïy charakter otwarty, dynamiczny, nakierowany na poznanie
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motywów kierujÈcych przedsiÚbiorcami przy zakïadaniu dziaïalnoĂci gospodarczej oraz zachodzÈcych zaleĝnoĂci pomiÚdzy podawanymi motywami
abrozwojem badanych firm na rynku. Szczególnie waĝne w nich byïo dostrzeganie nieoczekiwanych zaleĝnoĂci przyczynowo-skutkowych. SiïÈ rzeczy, jest
to jednak badanie wycinkowe, a jego celem nie jest i nie moĝe byÊ generalizacja wyników na caïÈ populacjÚ.
Na podstawie analizy literatury tematu i wïasnych badañ autorki moĝna
postawiÊ tezÚ, ĝe przedsiÚbiorca, który dziaïa z pasjÈ, rozwija i realizuje
swoje zamiïowania, speïnia marzenia, tworzy kulturÚ, która z ogromnÈ siïÈ
przenika do spoïeczeñstwa, ksztaïtujÈc nowy wizerunek polskiego przedsiÚbiorcy. PrzedsiÚbiorcy pasjonaci sÈ ěródïem informacji i stanowiÈ dobry
wzór dla rozwijania postaw przedsiÚbiorczych i aktywnoĂci gospodarczej
mïodzieĝy. Ich sukcesy na rynku uczÈ, ĝe aktywnoĂÊ i pasja sÈ kluczem do
kariery.

6. Nauczanie przedsiÚbiorczoĂci przez modelowanie
Badania nad przedsiÚbiorczoĂciÈ jako odrÚbna dziedzina akademicka sÈ
stosunkowo mïodÈ dyscyplinÈ, posiadajÈcÈ jednak juĝ znaczny dorobek
ib ustabilizowane miejsce na akademickiej mapie. PowstajÈ teĝ inicjatywy
popularyzujÈce przedsiÚbiorczoĂÊ, organizowane sÈ konferencje, sympozja,
projekty badawcze poĂwiÚcone samej problematyce przedsiÚbiorczoĂci. Stale
poszukuje siÚ najlepszych metod rozwijania aktywnoĂci przedsiÚbiorczej ludzi
mïodych.
Rozwój dziaïañ przedsiÚbiorczych nakierowanych na tworzenie, odkrywanie i wykorzystanie szans, uwarunkowanych zespoïem materialnych ibniematerialnych czynników zwiÈzany jest z jednostkÈ i jej kompetencjami oraz
Ărodowiskiem, w którym ona dziaïa. Do niematerialnych uwarunkowañ
powstawania i rozwoju przedsiÚbiorstw naleĝy zaliczyÊ: kompetencje przedsiÚbiorcze, proces uczenia siÚ oraz sieÊ osobistych powiÈzañ przedsiÚbiorcy.
Koncepcja kompetencji przedsiÚbiorczych dostarcza odpowiedzi na jedno
z fundamentalnych pytañ stawianych przez badaczy na gruncie przedsiÚbiorczoĂci. Co decyduje o tym, ĝe tylko niektórzy dostrzegajÈ oraz realizujÈ
szanse pojawiajÈce siÚ w otoczeniu?
Jako jednÈ z najbardziej caïoĂciowych koncepcji w tej dziedzinie S. Gudkova uznaje model zaproponowany przez R. Boyatzisa. SkutecznoĂÊ dziaïañ
jest w tym modelu definiowana jako stopieñ realizacji podejmowanych zadañ
oraz stawianych celów. Boyatzis przyjÈï, ĝe kompetencja przedsiÚbiorcza to
„okreĂlona charakterystyka osoby, której wynikiem jest wysoka oraz nadzwyczajna efektywnoĂÊ podejmowanych dziaïañ”. SzerszÈ definicjÚ kompetencji przedsiÚbiorczych podaje B. Bird, okreĂlajÈc je jako „charakterystyki,
takie jak ogólna oraz specjalistyczna wiedza, motywy, cechy osobowoĂci,
postrzeganie siebie, rola spoïeczna oraz umiejÚtnoĂci, które prowadzÈ do
stworzenia, przetrwania i rozwoju przedsiÚwziÚcia” (Gudkova 2008: 16).
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Oznacza to, ĝe skïonnoĂÊ do inicjatyw przedsiÚbiorczych moĝe byÊ nie tylko
efektem naturalnych cech osobowych – moĝe takĝe wynikaÊ z czynników
spoïeczno-kulturowych i demograficznych lub teĝ byÊ pochodnÈ przebytej
Ăcieĝki edukacyjnej oraz kumulacji doĂwiadczeñ praktycznych. Wiedza ta
moĝe byÊ niezwykle przydatna do nauczania przedsiÚbiorczoĂci. Moĝe pomóc
nauczycielom akademickim w dostosowaniu ich kursów i programów w celu
lepszego przygotowania sïuchaczy do podejmowania dziaïañ przedsiÚbiorczych. PowstajÈ jednak pytania. Jak skutecznie nauczaÊ przedsiÚbiorczoĂci?
Jak pobudzaÊ aktywnoĂÊ ludzi mïodych? Jak ich inspirowaÊ do zakïadania
wïasnej firmy?
Autorka, opierajÈc siÚ na wïasnych doĂwiadczeniach, proponuje wykorzystanie technik i strategii NLP (programowania neurolingwistycznego),
która znana jest jako dyscyplina, najczÚĂciej definiowana jako studium
doskonaïoĂci, gdzie najlepszym wzorem dla rozwijania postaw przedsiÚbiorczych i pobudzania aktywnoĂci ludzi mïodych sÈ przedsiÚbiorcy pasjonaci.
Studium doskonaïoĂci ich osiÈgniÚÊ pozwala poznaÊ motywy zaïoĝenia
wïasnej firmy, sposoby dziaïania, osiÈgania celów, budowania sieci osobistych
powiÈzañ. Odkrywanie pewnych podstawowych wzorców myĂlenia i postÚpowania przedsiÚbiorców, którzy z sukcesem prowadzÈ swój biznes, pozwala
na wykorzystanie tej wiedzy w celu opracowania schematów i technik pomagajÈcych mïodym ludziom w podejmowaniu decyzji o uruchomieniu wïasnego
przedsiÚwziÚcia. Sama metoda NLP bazuje na tym, co siÚ sprawdza. Zakïada,
ĝe moĝna poznaÊ wïasne pragnienia oraz je zrealizowaÊ, pod warunkiem
ĝe podejmuje siÚ wïaĂciwe dziaïania i posiada odpowiednie zasoby (McDermott i Jago 2003: 23). Dlatego tak ïatwo zaadaptowaÊ tÚ metodÚ do nauczania przedsiÚbiorczoĂci.
OkreĂlanie czyjegoĂ sposobu dziaïania (w tym wypadku przedsiÚbiorców)
w NLP nazywane jest modelowaniem. Modelowanie to szczegóïowe poznawanie sposobu postÚpowania innych: realizowania zadañ, wykorzystywania
jakiejĂ umiejÚtnoĂci, wchodzenia w konkretny stan (McDermott i Jago
2003:b 27). Im wiÚcej wiemy na temat przedsiÚbiorcy, który odnosi sukcesy
rynkowe, którego chcemy naĂladowaÊ, tym ïatwiej nam przyjÈÊ sposób jego
postÚpowania. Jeĝeli moĝna to opisaÊ, to moĝna teĝ siÚ tego nauczyÊ ibmoĝna
to sobie przyswoiÊ.
Modelowanie w przedsiÚbiorczoĂci pozwala stworzyÊ wzorzec przedsiÚbiorcy, który poprzez innowacje jest gïównym sprawcÈ postÚpu i rozwoju,
ma wizjÚ i odwagÚ, racjonalnie potrafi skalkulowaÊ koszty i korzyĂci. Wymaga
to poznania sposobu ich dziaïania, okreĂlenia ich nastawienia do tego, co
robiÈ; co na ten temat sÈdzÈ, o czym myĂlÈ, kiedy dziaïajÈ, jak sobie radzÈ
z problemami i wïasnymi bïÚdami.
Modelowanie to pewna postawa, która wywodzi siÚ od pytania: „Jak oni
to robiÈ?”. Pozwala wejĂÊ w skórÚ modelowanego przedsiÚbiorcy i zrozumieÊ,
dlaczego on tak, a nie inaczej postÚpuje. Zakïada, ĝe moĝemy nauczyÊ siÚ
dziaïaÊ równie skutecznie jak inni, pod warunkiem ĝe wiemy, jak oni to
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robiÈ, oraz mamy wystarczajÈco szczegóïowe informacje. Analiza konkretnych przypadków przedsiÚbiorców pasjonatów moĝe mieÊ ogromne zasïugi
w wyjaĂnianiu dziaïañ przedsiÚbiorczych, poczynajÈc od rozumienia postrzegania pojawiajÈcych siÚ moĝliwoĂci i intencji towarzyszÈcych ich podjÚciu
poprzez postawy podtrzymujÈce te intencje oraz gïÚbsze struktury poznania,
leĝÈce u ich podstaw, które stwarzajÈ moĝliwoĂÊ wejrzenia w proces uczenia siÚ jednostek przedsiÚbiorczych (Krueger 2003: 105). K. Konecki uwaĝa,
ĝe dziaïalnoĂÊ przedsiÚbiorcza ma charakter procesualny, a warunkami podjÚcia dziaïalnoĂci gospodarczej sÈ punkty zwrotne w biografii jednostki oraz
motywacja, pozostajÈce w interakcji z toĝsamoĂciÈ (Konecki 2007: 75).
Wpïyw procesu modelowania na podejmowanie dziaïañ przedsiÚbiorczych
przebiega poprzez proces internalizacji postaw i wartoĂci sprzyjajÈcych ibafirmujÈcych tego typu dziaïania. Proces ten moĝe zachodziÊ przez powielanie
wzorów ról zawodowych, peïnionych przez przedsiÚbiorców pasjonatów.
JednoczeĂnie ten sposób socjalizacji polega na ksztaïtowaniu takich postaw
spoïecznych, które sprzyjajÈ przedsiÚbiorczoĂci. Gdy ksztaïtowanie postaw
przedsiÚbiorczych wsparte jest takimi kulturowymi charakterystykami spoïeczeñstwa, jak wysoki prestiĝ przedsiÚbiorcy, afirmacja pracy i bogacenia
siÚ, to liczba mïodych ludzi podejmujÈcych dziaïalnoĂÊ przedsiÚbiorczÈ stale
wzrasta.
Teza o kluczowej roli wiary we wïasne siïy w ksztaïtowaniu skïonnoĂci
do podejmowania konkretnych dziaïañ zostaïa zaczerpniÚta przez autorkÚ
z metody NLP do interpretacji zachowañ przedsiÚbiorczych. Zgodnie z niÈ,
osoby o pozytywnym przekonaniu o wïasnych moĝliwoĂciach majÈ wiÚkszÈ
skïonnoĂÊ do uruchomienia wïasnych przedsiÚwziÚÊ, poniewaĝ wiara we
wïasne siïy sprawia, ĝe decyzje o wyborze przedsiÚbiorczej Ăcieĝki kariery
zawodowej zapadajÈ stosunkowo wczeĂnie, a zdobyte pozytywne doĂwiadczenia wzmacniajÈ przekonanie o moĝliwoĂci osiÈgania sukcesu w kolejnych
przedsiÚwziÚciach. D. Shepherd i J. Wiklund dowodzÈ, ĝe aspiracje wzrostowe maïych firm stanowiÈ pochodnÈ wiary we wïasne siïy, kontroli nad
realizacjÈ przedsiÚwziÚcia oraz dostÚpu do kluczowych zasobów, niezbÚdnych
do rozpoczÚcia i prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej (CieĂlik 2008: 62).
Z kolei koncepcja poczucia wïasnej skutecznoĂci zaproponowana przez
BandurÚ odnosi siÚ do opinii czïowieka na temat wïasnych moĝliwoĂci
wb konkretnych sytuacjach. Poczucie wïasnej skutecznoĂci zaleĝy od takich
czynników, jak rzeczywiste osiÈgniÚcia, oceniane na podstawie wïasnych
doĂwiadczeñ; doĂwiadczenia zwiÈzane z obserwacjÈ sukcesów i poraĝek
innych; spoïeczna perswazja oraz pobudzenie emocjonalne (Gudkova 2008:
22). Jednostki charakteryzujÈce siÚ wysokim poczuciem wïasnej skutecznoĂci majÈ wiÚksze aspiracje, sÈ skïonne do wytyczania bardziej ambitnych
dïugofalowych celów, a takĝe z wiÚkszym zaangaĝowaniem podchodzÈ do
ich realizacji.
Koncepcje te odgrywajÈ znaczÈcÈ rolÚ w wyjaĂnieniu mechanizmu inicjowania przedsiÚwziÚÊ biznesowych i mogÈ byÊ wykorzystywane do modevol. 10, nr 1 (36), t. 2, 2012
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lowania. PotwierdzajÈ, ĝe ïatwiej osiÈgajÈ sukces rynkowy ci przedsiÚbiorcy,
którzy otwierajÈ swoje firmy z potrzeby samorealizacji, pasji, myĂlÈ o nieustannym rozwoju swojej firmy, sÈ wyksztaïceni i posiadajÈ pewne doĂwiadczenie biznesowe. Bardzo istotnÈ rolÚ odgrywa umiejÚtnoĂÊ obiektywnej
oceny wïasnego potencjaïu i bezwarunkowe uznanie, ĝe kwalifikacje, kompetencje i gruntowna, czÚsto specjalistyczna wiedza wymagajÈ staïego doskonalenia i pracy nad sobÈ.

7. Dydaktyka oparta na rodzimych wzorcach
Rozpoznanie istoty przedsiÚbiorczoĂci i jej kulturowych aspektów ma
istotne znaczenie zarówno dla tych, którzy konstruujÈ programy jej rozwoju,
jak teĝ dla samych przedsiÚbiorców. W analizie przedsiÚbiorczoĂci waĝny
jest nie tylko jej gïówny aktor – przedsiÚbiorca, ale teĝ uwarunkowania
spoïeczne, w których ĝyje i dziaïa.
PrzedsiÚbiorstwo jest uzaleĝnione od otoczenia, w którym funkcjonuje,
a równoczeĂnie samo wywiera na nie wpïyw ze wzglÚdu na róĝnorodne,
wielopïaszczyznowe i wielokierunkowe powiÈzania z innymi podmiotami.
Wzajemne relacje miÚdzy przedsiÚbiorczoĂciÈ a róĝnymi wymiarami spoïecznego Ăwiata sÈ postrzegane jako coraz bardziej zïoĝone (Granovetter
1985).
Legitymizacja przedsiÚbiorczoĂci w Ărodowisku kulturowym skïada siÚ
zb jednej strony z moralnej akceptacji odwoïujÈcej siÚ do zgodnoĂci z normami i wartoĂciami spoïecznymi, a z drugiej strony z urzÚdowej akceptacji,
odwoïujÈcej siÚ do zgodnoĂci z istniejÈcymi uregulowaniami prawnymi.
WystÚpowanie i zakres takich zjawisk pozostajÈ w Ăcisïej korelacji z kulturowym profilem danego spoïeczeñstwa. ZnajomoĂÊ kulturowego kontekstu
jest wiÚc dla maïych przedsiÚbiorców kluczowa, podobnie jak umiejÚtnoĂÊ
dostrzegania w nim zarówno zagroĝeñ, jak i szans na rozwój oraz innowacje (Glinka 2008: 260).
PatrzÈc z tej perspektywy, nauczanie przedsiÚbiorczoĂci nie moĝe pomijaÊ jej zwiÈzków z otoczeniem, musi uwzglÚdniaÊ jej kulturowy kontekst
oraz dynamikÚ zmian w tym zakresie, dlatego, zdaniem autorki, modelowanie powinno opieraÊ siÚ na rodzimych wzorcach. Badania nad przedsiÚbiorczoĂciÈ pokazujÈ, ĝe jej pojawienie siÚ, natÚĝenie, wzorce sÈ w duĝym
stopniu zdeterminowane lokalnie. Powstanie i przetrwanie firmy zaleĝy od
efektywnoĂci indywidualnego przedsiÚbiorcy, ale równieĝ od sprzyjajÈcego
mu Ărodowiska.
PrzedsiÚbiorcÈ moĝna siÚ staÊ w dïugim procesie interakcji pomiÚdzy
danÈ jednostkÈ a jej Ărodowiskiem. Procesy te majÈ charakter wewnÚtrzny
i skïadajÈ siÚ ze spoïecznego poznania, atrybucji, postaw i samooceny, podczas których ludzie analizujÈ swoje zachowania, zachowania innych oraz
zachodzÈce wokóï nich zdarzenia (Shaver 2003). Mimo ĝe, jak pisze
B.bGlinka, przedsiÚbiorcy postrzegajÈ gospodarkÚ polskÈ jako niesprzyjajÈcÈ
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przedsiÚbiorczoĂci, w duĝej mierze opartÈ na nieuczciwoĂci i chÚci wykorzystania innych podmiotów (Glinka 2008: 215), to cechy osobowoĂci
ibpostawa pojedynczych osób, umiejÚtnoĂci wspóïdziaïania z innymi luděmi
i otoczeniem, wywierajÈ istotny wpïyw na poziom przedsiÚbiorczoĂci, rozumiany nie tylko w sensie indywidualnym, ale takĝe ogólnospoïecznym, ibdajÈ
podstawÚ do odmitologizowania negatywnego obrazu polskiego przedsiÚbiorcy. Sukcesy indywidualne odnoszone przez poszczególnych przedsiÚbiorców pasjonatów zachÚcajÈ do podejmowania dziaïañ przedsiÚbiorczych.
Kontakt z tymi przedsiÚbiorcami ma wymiar wiÚkszy niĝ tylko wymiana
gospodarcza. Jest w nich coĂ niematerialnego, autentycznego, budzÈcego
powszechny szacunek dla ich dziaïalnoĂci i podziw.
ukasz Osowski i Michaï Kaszczuk sÈ najlepszym przykïadem na to, ĝe
maïa firma z Trójmiasta moĝe podbiÊ Ăwiat. Kierowana przez nich spóïka
IVO Software to obecnie Ăwietnie rozpoznawana marka na rynku. Jest to
firma, która stworzyïa najlepszy na Ăwiecie syntezator mowy ludzkiej IVONA.
Obaj panowie poznali siÚ jeszcze podczas studiów na Politechnice Gdañskiej.
Szybko udaïo im siÚ znaleěÊ wspólne zainteresowania i postawiÊ sobie
ambitne cele, zbudowaÊ firmÚ, wprowadziÊ na rynek rewolucyjny produkt
i oczywiĂcie zarabiaÊ pieniÈdze.
Marcin Iwiñski i Michaï Kiciñski, przedsiÚbiorcy roku 2008, pasjonaci
gier komputerowych, w ciÈgu zaledwie kilku lat od ukoñczenia liceum zbudowali firmÚ, która staïa siÚ najwiÚkszym wydawcÈ i dystrybutorem gier
komputerowych w Europie ¥rodkowo-Wschodniej. Stworzyli wielokrotnie
nagradzanÈ grÚ „Wieděmin”, której sprzedaĝ na Ăwiecie przekroczyïa
1,7bmlnbsztuk, wprowadzili CD Projekt do Ăwiatowej czoïówki producentów
gier, stworzyli platformÚ cyfrowej dystrybucji GOG.com. Dzisiaj sÈ jednymi
zb najmïodszych polskich milionerów.
Coraz czÚĂciej wïasne przedsiÚbiorstwa prowadzÈ ludzie mïodzi, starannie wyksztaïceni, aktywnie wïÈczajÈcy siÚ w ĝycie spoïeczne. Do bogactwa
czÚĂciej dochodzÈ dziÚki ciÚĝkiej pracy, innowacyjnym pomysïom i determinacji w dziaïaniu, niĝ lekcewaĝeniu i omijaniu prawa. Mozolnie budujÈ
swój autorytet. Ludzie przedsiÚbiorczy uwaĝajÈ, ĝe klucz do przyszïoĂci
ib sukcesu tkwi przede wszystkim w ich wïasnych decyzjach i dziaïaniach.
PrzedsiÚbiorcami zostajÈ znani aktorzy, muzycy, piosenkarze i sportowcy.
Marek Kondrat, aktor, pasjonat win, ostatecznie kilka lat temu porzuciï
scenÚ i zaïoĝyï ogólnopolskÈ sieÊ sklepów winiarskich Winarium Marek
Kondrat i Syn. Sonia Bohosiewicz, popularna aktorka, pasjonatka sushi
ibkultury azjatyckiej, niedawno zrealizowaïa swoje marzenie i otworzyïa na
warszawskim Mokotowie maïÈ restauracjÚ Sushibu. Z kolei znany muzyk,
lider zespoïu Formacja Nieĝywych Schabuff, prowadzi w CzÚstochowie Artystyczne Przedszkole Olka Klepacza.
Podobnych przykïadów jest bardzo wiele. Przyczynia siÚ to do nowego
sposobu postrzegania polskiego przedsiÚbiorcy, gdyĝ obraz caïoĂci skïada
siÚ z odwoïañ do indywidualnej przedsiÚbiorczoĂci. Wynikaïoby stÈd, iĝ
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przedsiÚbiorca cieszy siÚ coraz wiÚkszym spoïecznym zaufaniem, a prywatni
przedsiÚbiorcy generalnie przestali byÊ w Polsce postrzegani negatywnie.
Stawianie osób znanych, ogólnie cenionych i szanowanych, które prowadzÈ
swój biznes z pasjÈ za wzór dla rozwijania postaw przedsiÚbiorczych, moĝe
stanowiÊ inspiracjÚ do podjÚcia decyzji o zaïoĝeniu wïasnej dziaïalnoĂci
gospodarczej.

8. Zakoñczenie
Modelowanie, gdzie wzorem jest przedsiÚbiorca pasjonat, który wyróĝnia
siÚ doskonaïoĂciÈ w uprawianej przez siebie dziedzinie, moĝe byÊ skutecznÈ
metodÈ nauczania przedsiÚbiorczoĂci. Obserwacja przedsiÚbiorców pasjonatów uczy, ĝe kaĝdy udany biznes rozpoczynaï siÚ w ten sam sposób –bprzedsiÚbiorca chciaï wyraziÊ swojÈ pasjÚ. Do uzyskania wïaĂciwych rezultatów
niezbÚdna okazaïa siÚ inicjatywa, aktywnoĂÊ, innowacyjnoĂÊ, inteligencja
oraz wytrwaïa praca. Przykïady dziaïalnoĂci przedsiÚbiorców pasjonatów
mogÈ przyczyniÊ siÚ do innego, nowego spojrzenia na przedsiÚbiorczoĂÊ
jako alternatywÚ dla pracy na etacie. Cywilizacja potrzebuje przedsiÚbiorców
pasjonatów, podobnie jak potrzebuje mÈdrych polityków, odpowiedzialnych
przywódców religijnych, artystów, naukowców i techników, nauczycieli
ibprawników, którzy zabezpieczajÈ wzrastanie czïowieka i rozwój spoïeczeñstwa poprzez wychowanie i dydaktykÚ. Jeĝeli mïodzi ludzie akceptujÈ ibstarajÈ siÚ naĂladowaÊ postÚpowanie ludzi sukcesu w kaĝdej dziedzinie swojego
ĝycia, to umoĝliwiajÈ sobie osiÈgniÚcie tych samych celów (Tracy i Scheelen
2001: 12).
ReasumujÈc, moĝna postawiÊ wniosek, ĝe przedsiÚbiorcy, którzy wïasnÈ
pasjÚ potrafiÈ przeïoĝyÊ na dziaïania biznesowe, dziaïajÈ na rynku maïych
przedsiÚbiorstw lepiej i skuteczniej od innych. PotrafiÈ podejmowaÊ wiÚksze
ryzyko w imiÚ sukcesu firmy. SÈ skoncentrowani na realizacji wïasnych
ambitnych celów, oddani, zakochani w tym, co robiÈ i tym samym zaraĝajÈ
swoja pasjÈ wszystkich wokóï.
Pasjonaci tworzÈ w Polsce nowÈ kulturÚ przedsiÚbiorczoĂci. Ich osobowoĂÊ, postawa i wartoĂci, które wyznajÈ, budzÈ szacunek i sprawiajÈ, ĝe
przedsiÚbiorca kojarzy siÚ z czïowiekiem sukcesu, kreatorem nowej przedsiÚbiorczej rzeczywistoĂci. Trudno nie zauwaĝyÊ, ĝe przedsiÚbiorcy pasjonaci
ĝyjÈ i tworzÈ z pasjÈ, realizujÈ swoje marzenia, odnoszÈ sukcesy w biznesie
i tworzÈ nowe normy, wartoĂci w kulturze nowego wieku przedsiÚbiorczoĂci. Oddziaïywanie pasji na tle innych czynników motywacyjnych ma bowiem
istotny charakter: wzmacniajÈcy, komplementarny i ukierunkowujÈcy.
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