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Przedsi biorcy pasjonaci jako wzór 
dla rozwijania postaw przedsi biorczych 
i pobudzania aktywno ci ludzi m odych

Dorota Ogrzy ska

W dzisiejszych czasach za o enie w asnej firmy staje si  wyborem drogi 

yciowej i cie ki kariery zawodowej, która stanowi alternatyw  dla pracy na 

etacie. Jest to droga, któr  coraz ch tniej pod aj  w Polsce m odzi, najcz ciej 

dobrze wykszta ceni ludzie. Chc  oni bowiem wprowadza  w ycie w asne 

pomys y oraz mie  swobod  w podejmowaniu decyzji. W przypadku gdy stwo-

rzenie firmy jest spe nieniem marze , wówczas droga do sukcesu nie wydaje 

si  ju  taka mudna. 

W dzisiejszej rzeczywisto ci przedsi biorcy pasjonaci mog  wp ywa  na 

socjalizacj  przedsi biorcz  m odego pokolenia. Stanowi  dobry wzór dla roz-

wijania postaw przedsi biorczych i aktywno ci gospodarczej m odzie y. Ich 

sukcesy na rynku ucz , e zaanga owanie i pasja s  kluczem do kariery. 

Jednocze nie tworz  warunki dla post pu spo ecznego przez wychowanie jed-

nostek aktywnych, wykazuj cych inicjatyw . Poprzez kontakty z przedsi biorcami 

pasjonatami m odzi ludzie mog  ukierunkowa  swoj  wizj , a tak e znale  

przysz ych partnerów w biznesie. 

Celem niniejszego opracowania jest analiza wp ywu przedsi biorczych dzia-

a  z pasj  na pobudzanie aktywno ci ludzi m odych. W pracy autorka kon-

centruje si  na pasji jako podstawowym czynniku, który motywuje jednostki 

do zak adania i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej i sprzyja anga owaniu 

si  w ambitne przedsi wzi cia. Autorka opiera si  w pracy na literaturze, rapor-

tach dotycz cych przedsi biorczo ci oraz w asnych projektach badawczych. 

1. Wst p

W ostatnich latach mo na obserwowa  ewolucj  pogl dów wobec sektora 
mikro- i ma ych przedsi biorstw, które najcz ciej kojarzone s  z szeroko 
rozumian  przedsi biorczo ci . Uruchomienie w asnego biznesu sta o si  
atrakcyjnym kierunkiem realizacji w asnych ambicji i kariery zawodowej. 
Identyfikowanie szans, pozyskiwanie niezb dnych zasobów i kompetencji, 
wykorzystywanie okazji pojawiaj cych si  w czasie szybkiego rozwoju, pod-
trzymywanie zachowa  przedsi biorczych – to bez w tpienia istotne obszary 
tworzenia bogactwa organizacji, a w tym jej przewagi strategicznej. Wspó -
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cze nie, dla zwi kszenia konkurencyjno ci gospodarki i podniesienia poziomu 
zarz dzania przedsi biorstwami, a tak e rozwoju nauk o zarz dzaniu 
konieczne jest poznanie istoty zjawiska przedsi biorczo ci oraz motywów, 
które prowadz  do uruchomienia i rozwoju nowych przedsi wzi .

Wa ne w nauczaniu przedsi biorczo ci jest przedstawienie koncepcji 
teoretycznych oraz wyników empirycznych poszukiwa  dotycz cych przed-
si biorczych kompetencji, z uwzgl dnieniem pasji jako g ównego i najwa -
niejszego ród a inspiracji dynamicznych dzia a  przedsi biorczych. Analiza 
zjawiska przedsi biorczo ci z uwzgl dnieniem przede wszystkim czynników 
niematerialnych jest istotna do zrozumienia motywów dzia ania przedsi -
biorców pasjonatów i ich sposobów osi gania sukcesów na rynku. 

Pasja jest tutaj rozumiana jako pewna postawa yciowa, która sk a-
nia do zaanga owania si  w jak  ide  ca ym sob . Z obserwacji autorki 
wynika, e d enie do niezale no ci, samorealizacja, pasja czy wdra anie 
w asnych wynalazków to motywy, które kieruj  przedsi biorcami nastawio-
nymi na tworzenie przede wszystkim warto ci, a nie czyste gromadzenie 
zysku. Tacy przedsi biorcy zwykle odnosz  sukcesy, a pora ka jest jedy-
nie nowym do wiadczeniem na drodze do realizacji wyznaczonego celu. 
Posiadaj  tak siln  motywacj , e wygrywa ona z l kiem przed podj ciem 
nowego  wyzwania. 

2. Istota przedsi biorczo ci

Przedsi biorczo  jest istotnym tematem badawczym zarówno ze wzgl du 
na swoj  z o ono  teoretyczn , jak i donios o  praktyczn . Nale y przyj , 
e przedsi biorczo  jest zjawiskiem spo eczno-gospodarczym odnosz cym 

si  do pewnego typu aktywnych zachowa  podejmowanych przez jednostki, 
których istot  jest innowacyjno . Sukces tych gospodarek, którym uda o 
si  odnotowa  znacz cy wzrost, ma swoje pod o e w rozwoju przedsi bior-
czo ci, w umiej tno ci generowania talentów przedsi biorczych i mechani-
zmu, który te talenty nap dza. 

Jednoznaczne zdefiniowanie poj cia przedsi biorczo ci nastr cza wielu 
problemów. Jeden z najwybitniejszych twórców teorii przedsi biorczo ci, 
J. Schumpeter, definiowa  przedsi biorczo  jako „proces twórczej destruk-
cji, w wyniku której powstaj  nowe kombinacje w sferze wytwarzania, b d ce 
zal kiem dzia a  przedsi biorczych” (Schumpeter 1990: 104). Tak wi c, 
istota przedsi biorczo ci polega na zrywaniu z rutyn  i demontowaniu ist-
niej cych struktur. Z kolei na gruncie teorii organizacji J. Timmons okre-
la przedsi biorczo  jako „sposób my lenia, rozumowania oraz dzia ania, 

nakierowany na wyszukiwanie szans” (Glinka 2008: 15). W. Gartner, podob-
nie jak J. Schumpeter, rozumie przedsi biorczo  jako „akt kreacji, inno-
wacyjno , tworzenie nowego bytu”. Uwa a, e nowe przedsi wzi cia 
powstaj  w obszarze czterech wspó zale nych wymiarów: jednostki, otocze-
nia, organizacji i procesów, które sprawiaj , e ka de nowe przedsi wzi cie 
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jest niepowtarzalne i odmienne od innych (Gartner 1992). Szko a har-
wardzka, której g ównymi przedstawicielami s  J. Timmons i H. Stevenson, 
definiuje przedsi biorczo  jako „proces tworzenia lub rozpoznawania szans 
oraz wykorzystywania ich bez wzgl du na posiadane aktualnie zasoby. Jest 
ona aktem twórczym przedsi biorcy, który znajduje w sobie i po wi ca do  
energii, aby zainicjowa  i zbudowa  przedsi biorstwo lub organizacj , 
zamiast tylko obserwowa , analizowa  i opisywa ” (Timmons 1999: 218). 
Przedsi biorczo  mo na wi c traktowa  jako proces kreowania czego  
odmiennego z uwagi na jego warto . W procesie tym po wi ca si  konieczny 
do realizacji tego celu czas i wysi ek, zak adaj c towarzysz ce mu finansowe, 
psychiczne i spo eczne ryzyko oraz oczekuj c uzyskania nagrody finansowej, 
a tak e osobistej satysfakcji.

Dane empiryczne wskazuj , e badaj c przedsi biorczo , mamy do czy-
nienia z po czeniem wielu cech, spo ród których ka da ma swoje znacze-
nie. Wed ug P. Druckera przedsi biorczo  „jest cech  danej osoby czy 
instytucji, ale nie jest cech  osobowo ci. Jest ona sposobem zachowania, 
a jej podstawami s  raczej koncepcja i teoria ni  intuicja” (Drucker 1992: 30). 
Wynika z tego, e mo e ona by  tak e umiej tno ci , której mo na si  
nauczy . 

Podsumowuj c rozwa ania na temat okre lenia istoty przedsi biorczo ci, 
mo na przyj , e wspó cze nie „przedsi biorczo  jest rozumiana jako 
szczególny typ aktywno ci ludzi dzia aj cych indywidualnie lub wewn trz 
organizacji, polegaj cej na poszukiwaniu i wykorzystywaniu szans oraz two-
rzeniu innowacyjnych rozwi za ”. Innowacja jest szczególnym narz dziem 
przedsi biorców, jak mówi P. Drucker, „mo na j  przedstawi  jako dyscy-
plin , mo na si  jej nauczy , mo na j  praktykowa . Przedsi biorcy powinni 
w celowy sposób szuka  róde  innowacji, szuka  zmian i ich objawów, 
wskazuj cych na okazje do skutecznej innowacji” (Drucker 1992: 29). 

We wszystkich s dach przewa a opinia, e przedsi biorczo  oznacza 
budowanie czego  nowego, odmiennego, tworzenie lub przekszta canie war-
to ci. Narasta przekonanie, e przedsi biorczo  jest zjawiskiem o du ej 
z o ono ci, co sprawia, e uwarunkowana jest szeregiem czynników ekono-
micznych, spo ecznych i kulturowych. Przedsi biorczo , któr  nale y roz-
wija  w procesie socjalizacji m odego pokolenia Polaków, wi e si  z dzia-
aniem przedsi biorczym, a nie z przedsi biorstwem jako instytucj , która 

jest zaledwie kontekstem dla dzia ania przedsi biorczego i interakcji przed-
si biorcy z innymi podmiotami.

3. Funkcje przedsi biorcy i jego rola w otoczeniu 
spo eczno-gospodarczym

Przedsi biorczo  nie istnieje bez przedsi biorców. Ze wszystkich czyn-
ników determinuj cych osi gni cie sukcesu w dzia alno ci przedsi biorczej 
sam przedsi biorca jest najbardziej kluczowym podmiotem. 
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Wed ug J. Shumpetera przedsi biorca dynamizuje gospodark  przez 
ci g e wprowadzanie innowacji, które s  si  nap dow  poruszaj c  mecha-
nizm gospodarczy. Jego zdaniem przedsi biorczo  jest charakterystyczna 
dla dzia alno ci ludzi pe nych pomys ów, inicjatyw i wytrwa o ci w pokony-
waniu barier, amaniu stereotypów, uodpornionych na stresy i pora ki 
(Schumpeter 1990: 105). Twierdzi, e istniej  trzy g ówne czynniki moty-
wuj ce przedsi biorców do dzia ania. S  to: marzenie o ustanowieniu mocar-
stwa, potrzeba wspó zawodnictwa, udowodnienia, e jest si  lepszym, sukcesu 
oraz rado  tworzenia, kreatywnego wykorzystania w asnej energii i mo li-
wo ci. Schumpeter traktuje przedsi biorc  jako g ównego sprawc  post pu 
i rozwoju, twórczego destruktora, wytr caj cego gospodark  z pewnego stanu 
równowagi. To przekonanie o szczególnej roli przedsi biorcy w gospodarce 
obecne jest w rozwa aniach o przedsi biorczo ci do dzi . Jak zauwa a 
S. Kwiatkowski, przedsi biorca wykorzystuj c w procesie kreowania czego  
nowego swoj  niewidoczn  dla innych wiedz , mo e by  postrzegany jako 
tworz cy co  z niczego (Kwiatkowski 2001: 447). 

Odmienny pogl d na rol  przedsi biorcy wyrazi  wybitny ekonomista 
I. Kirzner, który uwa a, e przedsi biorca to ten, który dostrzega istniej c  
na rynku szans , osi ga swój zysk i jednocze nie doprowadza rynek do 
równowagi. By móc dzia a  skutecznie, reagowa  na pojawiaj ce si  mo -
liwo ci, przedsi biorca musi by  otwarty, wra liwy i wyczulony na nowe 
informacje (Kirzner 2001: 74). Nale y zaznaczy , e podej cia Schumpetera 
i Kirznera s  komplementarne, a ró nica polega bardziej na kwestii roz o-
enia akcentów ni  fundamentalnej niezgodzie. 

Przedsi biorca pe ni najwa niejsze funkcje w przedsi biorstwie. Skupia-
j c pe ni  w adzy oraz realizuj c wytyczone przez siebie cele, podejmuje 
strategiczne decyzje, jak równie  aktywnie anga uje si  w bie c  dzia alno  
organizacji. Przedsi biorca jest g ównym motorem przedsi wzi cia, którego 
przetrwanie oraz rozwój s  uzale nione od jego zdolno ci do skutecznego 
dostrzegania, oceny oraz realizacji szans pojawiaj cych si  w otoczeniu. 
J. Saya podkre la, e przedsi biorca umiej tnie czy czynniki produkcji, 
przenosz c zasoby ekonomiczne z obszaru ni szej do obszaru wy szej efek-
tywno ci (Stankiewicz 2006: 153).

Przedsi biorc  jest osoba zdolna do stworzenia idei i do jej realizacji, 
spe nia zatem wiele ról wymagaj cych ró norodnych cech. Powinien by  
wizjonerem, liderem, projektodawc , podejmuj cym ryzyko, zdobywaj cym 
rodki, elastycznie dostosowuj cym si  do sytuacji, tworz cym sieci spo eczne. 

W celu poznania mechanizmów rozwoju gospodarczego konieczne jest 
zrozumienie funkcji przedsi biorcy i jego roli w gospodarce. Nowoczesny 
przedsi biorca, ukszta towany przez bardzo ró ne demograficzne, prawne, 
techniczne, materialne i kulturowe czynniki, staje sie now  si  spo eczn . 
Je eli przyj , e prawdziwe jest stwierdzenie, e to ludzie zmieniaj  wiat, 
to najbardziej aktywnymi inicjatorami tych zmian i odkrywcami nowych 
mo liwo ci s  przedsi biorcy.
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4. Znaczenie pasji w odnoszeniu sukcesów 
w dzia aniach przedsi biorczych

Pracowa  z pasj  to marzenie wielu ludzi, g ównie m odych, b d cych 
na pocz tku kariery zawodowej. Tam, gdzie biznes spotyka si  z pasj , 
mo na liczy  na d ugofalowy sukces gospodarczy i osobisty. Iskierki przed-
si biorczo ci zyskuj  przestrze  i rozpalaj  prawdziwy ogie  innowacyjnych 
dzia a , przynosz cy wymierny zysk ekonomiczny oraz warto  dodan  
w postaci unikatowej propozycji rynkowej, poczucia samorealizacji i samo-
spe nienia. Pasja to odpowied  na pytanie: „Dlaczego niektórzy przedsi -
biorcy, szczególnie w a ciciele ma ych firm, na swój indywidualny sposób 
szybciej osi gaj  sukces ni  pozostali i potrafi  ten sukces trwale utrzyma ?”. 
Dostrze enie tej szczególnej pasji, rozumianej jako specjalistyczna wiedza, 
kompetencje, zainteresowania, twórcze dzia anie, doskona e wykonanie 
dzie a, powoduje wzrost spo ecznej akceptacji dla tego sposobu prowadze-
nia dzia alno ci gospodarczej. Stanowi podstaw  dla nowego sposobu ycia 
– przedsi biorczego. Przedsi biorczo  ta wymaga twórczej wyobra ni, traf-
nej oceny przysz ych nak adów i zysków oraz umiej tno ci rozeznawania 
z o onych sytuacji spo ecznych.

Pasja jest wi c tym, co si  uprawia, anga uje w to ca e serce, wszystkie 
my li i du o czasu. Kocha si  to i dopieszcza, chce si  temu po wi ci , 
podzieli  z innymi. Pasja jest jedn  z si , które sprawiaj , e mimo trudno-
ci, warto i  dalej swoj  drog  i d y  do wyznaczonych celów. Pasja pozwala 

wyrazi  samego siebie, jest spe nieniem odwiecznej potrzeby wolno ci, nie-
zale no ci i swobody. 

W przedsi biorczo ci pasja mo e by  rozumiana jako pasja tworzenia, 
skupiaj ca ca  uwag  przedsi biorcy na jako ci produktów i us ug, ale 
mo e te  by  to pasja do rozwijania firmy czy robienia biznesu (pieni dzy). 
Na pewno pasja polega na bardzo intensywnym, emocjonalnym zaanga o-
waniu si  w dan  spraw . Jest si  sprawcz  ka dego twórczego dzia ania. 
K. Ob ój udowadnia na podstawie bada  i obserwacji, e z marze  i decy-
zji mo na zbudowa  sukces firmy. Na pytanie, co jest najwa niejsze dzi  
w globalnym biznesie, odpowiada: „Pasja!” (Ob ój 2010: 21). St d wniosek, 
e pasja jest najwa niejszym motywem dla uruchamiania i dynamicznego 

rozwoju firmy. Bez tego aden biznes nie ma szans na przetrwanie w d u -
szym okresie w wiecie morderczego tempa, niepewno ci i globalnej kon-
kurencji.

Historia przedsi biorczo ci w Polsce zna takie przypadki, gdy o sukcesie 
rynkowym zdecydowa a pasja i g boka wiara we w asny pomys . Pan Marian 
Piasecki urodzi  si  w Karpaczu. Przez 27 lat mieszka  i pracowa  w Niem-
czech jako specjalista od zabezpieczania reaktorów atomowych w zak adach 
Simens. Po redukcji etatu przeszed  na wcze niejsz  emerytur . Wróci  do 
Polski ze spor  odpraw  i oszcz dno ciami. Mia  wtedy 58 lat. Gdy zacz  
interesowa  si  mo liwo ci  stworzenia Parku Miniatur Zabytków Dolnego 
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l ska, nikt nie wierzy , e pomys  mo e si  uda , a tym bardziej, e mo na 
na nim zarobi . Pytany o motywy swojej decyzji mówi: „Po kilku miesi cach 
zrozumia em, e bezczynno  nie smakuje tak dobrze jak dzia anie z pasj . 
Wpad em na pomys  stworzenia miniatur obiektów le cych w Kotlinie 
Jeleniogórskiej (…). Motywem nie by  sentyment, ale biznes (…). Chcia em 
te  co dzie  spogl da  na moje dzie a i moj  ma  ojczyzn . Dla takich 
rzeczy warto podj  ka dy wysi ek”.

Przedsi biorca nie móg  znale  adnego funduszu, który wspar by jego 
przedsi wzi cie. W ko cu sfinansowa  je sam. Dzisiaj park jest odwiedzany 
nawet przez 900 osób dziennie. Tu mog  zobaczy  odwzorowane z niesa-
mowit  dok adno ci , w skali 1:25 zabytki, które w rzeczywisto ci s  od 
siebie oddalone nawet o sto kilometrów. Po pi ciu latach biznes zbudowany 
na sentymencie zacz  przynosi  wymierne zyski.

Przytoczony przyk ad dowodzi, e przedsi biorcy mog  budowa  silne 
przedsi biorstwa z marze . Z jednej strony s  zaanga owanymi pasjonatami, 
a z drugiej strony skutecznymi biznesmenami. W ka dym przedsi wzi ciu 
po czenie pasji ze zrozumieniem regu  rz dz cych rynkiem daje gwarancj  
sukcesu. Po czenie pomys u z determinacj  i odpowiednimi kompetencjami 
jest drog  do dynamicznego rozwoju przedsi biorstwa. Do wiadczenie uczy, 
e biznes musi by  rentowny i innowacyjny, przy czym innowacyjno  nale y 

w przedsi biorczo ci traktowa  bardzo szeroko. Za o yciele firmy powinni 
mie  unikaln  wiedz , która pozwala na unikni cie wszelkich przeciwno ci. 
Musz  by  lud mi sukcesu, chocia  niekoniecznie na polu biznesu, i musz  
g boko wierzy  w pomys , by  uczciwi i pracowici.

Jerzy Zbyszewski, znany mi o nikom polskich koni arabskich w kraju 
i za granic , za o yciel o rodka George Z Training Center, a przede wszyst-
kim promotor wielu polskich koni za Oceanem, o motywach za o enia 
w asnej firmy mówi: „Konie by y moj  pasj  od dziecka. Cho  urodzi em 
si  w Bielsku-Bia ej, to zawsze marzy em o tym, by mieszka  na wsi i je -
dzi  konno. Swoj  pasj  zmieni em w biznes, z którego yj . To jest dla 
mnie przyjemno  i z rado ci  wstaj  ka dego dnia, by robi  to, co kocham”.

Ka da pasja, jak w tym przypadku, mo e przekszta ci  si  w biznes 
przynosz cy du e pieni dze. W Polsce do grona znanych przedsi biorców 
pasjonatów, którzy odnie li sukces na rynku, mo na zaliczy  I. Eris, W. Kruka, 
M. Dud  czy M. ukasiewicza. Oczywi cie lista przedsi biorców, którzy 
odnie li spektakularny sukces rynkowy, mog aby by  o wiele d u sza. Wa ne 
jest, e osoby te czy ten sam scenariusz zdobywania najwy szych pozycji 
w bran y – przedsi biorca chcia  wyrazi  swoj  pasj ! To w a nie spowodo-
wa o, e te przedsi wzi cia powiod y si , podczas gdy tak wiele innych 
zako czy o si  kl sk . 

Oczywi cie, aby osi gn  sukces, nie wystarczy tylko pasja. Potrzebna 
jest doskona a organizacja, innowacja, umiej tno  pozyskiwania róde  
finansowania ambitnych przedsi wzi , dobry marketing. Jednak wszystko 
zaczyna si  od pasji. Ka dy z twórców powy szych przedsi wzi  kocha  to, 
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co tworzy . Anga owa  w swoje przedsi wzi cie pieni dze, czas, wiedz , 
emocje, a  sta o si  ono nieod czn  cz ci  jego ycia. 

Przedsi biorcy dzia aj cy z pasj  wyró niaj  si  wiar  we w asne mo li-
wo ci, poczuciem sprawstwa i pewno ci  siebie. W a nie pewno  siebie jest 
cz sto podawana jako wa ny czynnik dzia a  przedsi biorczych (Gudkova 
2006: 166). Konsekwencj  dzia alno ci przedsi biorczej zmotywowanej pasj  
jest tak e dominuj ce wyst powanie perspektywy przysz o ciowej. Jest to 
wewn trzny przymus, aby ci gle chcie  lepiej i wi cej. To z kolei wi e si  
z podtrzymywaniem poczucia w asnej warto ci. 

Sukces zawdzi cza si  traktowaniu pracy jako pasji, otwarto ci, wytrwa-
o ci w realizacji celów, autorskiemu stylowi zarz dzania, zaufaniu w sto-

sunku do klientów i pracowników, umiej tno ciom komunikacyjnym i pracy 
zespo owej oraz umiej tno ci wykorzystywania wiedzy (Ko adkiewicz 2004: 
42). K. Ob ój podkre la, e pasja buduje motywacj  i zaanga owanie, które 
nadaj  firmie sens istnienia, daje tak e przedsi biorcom i ich pracownikom 
szans  na prawdziwe zaanga owanie i ogrom zwyczajnej rado ci. Dopiero 
po czenie pasji i dyscypliny tworzy prawdziwie wygrywaj ce strategie. Firmy 
nie tylko s  skuteczne w dynamicznym dzia aniu, ale tak e tworz  wiat 
warto ci, marze  i nadziei (Ob ój 2010: 93).

Badania empiryczne wykazuj  (w asny projekt badawczy: „Analiza dzia-
a  przedsi biorczych, których inspiracj  jest pasja” przeprowadzony w latach 

2009–2011), i  przedsi biorcy z pasj  uruchamiaj  swój ambitny biznes 
i dynamicznie rozwijaj  go z sukcesem niezale nie od regionu, w jakim 
dzia aj , poziomu bezrobocia oraz polityki spo eczno-gospodarczej. Nale y 
przypuszcza , e przedsi biorstwa, których powstanie zdeterminowane jest 
pasj  i potrzeb  samorealizacji, pojawi yby si  na rynku bez wzgl du na 
utrudnienia. Pasja to element przedsi biorczo ci, który obejmuje co  wi cej 
ni  wyczulenie na nowe mo liwo ci rynkowe. Ludzie z pasj  pr dzej czy 
pó niej zaczynaj  robi  to, co najbardziej lubi , nawet je li jest to bardzo 
trudne. Na konferencji po wi conej rozwojowi ma ych i rednich przedsi -
biorstw premier Polski, Donald Tusk, powiedzia : „My l , e ludzie z pasj  
zawsze wygrywaj . Pasjonat, który ma w sobie ar, zrobi karier  jako histo-
ryk, kowal artystyczny czy prywatny przedsi biorca. Pasjonat nie wybiera 
mi dzy tym, co kocha, a tym, co si  op aca.”

5. Przedsi biorcy z pasj

Pasja wychodzi od okre lenia spraw, na których rzeczywi cie ludziom 
zale y i które s u  ich najwy szym aspiracjom. Oznacza to, e nie tyle 
cechy osobowo ci, ile motywy odgrywaj  szczególnie istotn  rol  w procesie 
uruchamiania przedsi wzi  i osi gania wysokiej dynamiki wzrostu. 

Przedsi biorcy z pasj  w yciu prywatnym i zawodowym staj  si  auto-
rytetem, lud mi odpowiedzialnymi za siebie i innych. Ludzie o wysokim 
poziomie osobistego mistrzostwa swoje wizje zmieniaj  w yciowe cele, 
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wiadomie i konsekwentnie si  do nich zbli aj  i osi gaj  je. Bior  ycie 
w swoje r ce, skupiaj  wokó  siebie doskona e zespo y pracowników, pog -
biaj  kompetencje w dziedzinie stosunków mi dzyludzkich, nawi zuj  trwa e 
zwi zki z klientami, czym buduj  swoj  przewag  konkurencyjn  (Tracy 
i Scheelen 2001: 9). Kieruje nimi wewn trzna potrzeba uczenia si  przez 
ca e ycie. Mistrzostwo osobiste jest dyscyplin  ci g ego wyja niania i pog -
biania osobistej wizji przysz o ci, koncentrowania energii, kszta cenia cier-
pliwo ci i obiektywnego obserwowania rzeczywisto ci. Kiedy ludzie si  
naprawd  o co  troszcz , staj  si  równie  w naturalny sposób zaanga owani. 
S  pe ni energii i entuzjazmu, dzia aj  optymalnie, wykorzystuj c wszelkie 
dost pne zasoby. Nie poddaj  si  nawet wtedy, gdy do wiadczaj  frustracji 
i niepowodze . 

Mistrzowsk  osobowo  charakteryzuje pozytywna reakcja na stres, nie-
powodzenia i nieszcz cia. Cech  osobowo ci lidera jest sk onno  do wyszu-
kiwania pozytywnych stron ka dej sytuacji. Próbuje on w ka dym przykrym 
prze yciu, w ka dym niepowodzeniu znale  co  pozytywnego, potraktowa  
je jak nauk  na przysz o , a ka d  pora k  przeku  w do wiadczenie (Senge 
2002: 134). Wiara we w asne si y i duma z osi gni  buduje pewno  siebie. 
Tym samym korzystnie wp ywa na otoczenie. 

Autorka na podstawie wywiadów z przedsi biorcami, którzy podj li 
ryzyko pracy „na swoim” i odnie li sukces na konkurencyjnym rynku, przyj-
muje za o enie, e aby osi gn  wysoki pu ap przedsi biorczo ci, potrzebna 
jest pasja. Takie za o enia sk oni y autork  pracy do przyj cia g ównie jako-
ciowych metod badawczych, w tym elementów teorii ugruntowanej z wyko-

rzystaniem wywiadów i obserwacji, analizy tekstów i metod narracyjnych. 
Celem bada  by o uzyskanie indywidualnej historii (narracji) dochodzenia 
do dzia alno ci gospodarczej oraz maksymalnej wiedzy na temat pasji bada-
nych przedsi biorców. Badania jako ciowe prowadzone by y w terenie. 
Celem bada  by o poznanie, jaki wp yw maj  dzia ania z pasj  na kszta -
towanie kultury przedsi biorczo ci i odniesienie sukcesu spo eczno-gospo-
darczego przez badane przedsi biorstwa. cznie w latach 2009–2011 prze-
prowadzono 27 cz ciowo strukturalizowanych wywiadów z przedsi biorcami. 
By y to wywiady swobodne, gdzie prowadz cy wywiad pracowa  bez usta-
lonej z góry dok adnej listy pyta  do respondentów. Grupa ta by a zró ni-
cowana pod wzgl dem rodzaju prowadzonej dzia alno ci, regionu oraz 
d ugo ci okresu funkcjonowania firmy na rynku. Wywiady przeprowadzono 
z celowo dobran  grup  osób prowadz cych zarejestrowan  dzia alno  
gospodarcz . Najwa niejszym kryterium doboru próby by a pasja jako motyw 
uruchomienia i dynamicznego rozwoju przedsi wzi  gospodarczych. Zgro-
madzony materia  empiryczny zosta  poddany analizie jako ciowej z wyko-
rzystaniem procedur metodologii ugruntowanej (Konecki 2000: 39). 

W badaniach uczestniczyli przedsi biorcy stoj cy na czele swoich firm, 
którzy te firmy zak adali i od pocz tku nimi zarz dzaj . Przeprowadzone 
badania mia y charakter otwarty, dynamiczny, nakierowany na poznanie 
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motywów kieruj cych przedsi biorcami przy zak adaniu dzia alno ci gospo-
darczej oraz zachodz cych zale no ci pomi dzy podawanymi motywami 
a rozwojem badanych firm na rynku. Szczególnie wa ne w nich by o dostrze-
ganie nieoczekiwanych zale no ci przyczynowo-skutkowych. Si  rzeczy, jest 
to jednak badanie wycinkowe, a jego celem nie jest i nie mo e by  gene-
ralizacja wyników na ca  populacj . 

Na podstawie analizy literatury tematu i w asnych bada  autorki mo na 
postawi  tez , e przedsi biorca, który dzia a z pasj , rozwija i realizuje 
swoje zami owania, spe nia marzenia, tworzy kultur , która z ogromn  si  
przenika do spo ecze stwa, kszta tuj c nowy wizerunek polskiego przedsi -
biorcy. Przedsi biorcy pasjonaci s  ród em informacji i stanowi  dobry 
wzór dla rozwijania postaw przedsi biorczych i aktywno ci gospodarczej 
m odzie y. Ich sukcesy na rynku ucz , e aktywno  i pasja s  kluczem do 
kariery. 

6. Nauczanie przedsi biorczo ci przez modelowanie

Badania nad przedsi biorczo ci  jako odr bna dziedzina akademicka s  
stosunkowo m od  dyscyplin , posiadaj c  jednak ju  znaczny dorobek 
i ustabilizowane miejsce na akademickiej mapie. Powstaj  te  inicjatywy 
popularyzuj ce przedsi biorczo , organizowane s  konferencje, sympozja, 
projekty badawcze po wi cone samej problematyce przedsi biorczo ci. Stale 
poszukuje si  najlepszych metod rozwijania aktywno ci przedsi biorczej ludzi 
m odych. 

Rozwój dzia a  przedsi biorczych nakierowanych na tworzenie, odkry-
wanie i wykorzystanie szans, uwarunkowanych zespo em materialnych i nie-
materialnych czynników zwi zany jest z jednostk  i jej kompetencjami oraz 
rodowiskiem, w którym ona dzia a. Do niematerialnych uwarunkowa  

powstawania i rozwoju przedsi biorstw nale y zaliczy : kompetencje przed-
si biorcze, proces uczenia si  oraz sie  osobistych powi za  przedsi biorcy. 
Koncepcja kompetencji przedsi biorczych dostarcza odpowiedzi na jedno 
z fundamentalnych pyta  stawianych przez badaczy na gruncie przedsi -
biorczo ci. Co decyduje o tym, e tylko niektórzy dostrzegaj  oraz realizuj  
szanse pojawiaj ce si  w otoczeniu? 

Jako jedn  z najbardziej ca o ciowych koncepcji w tej dziedzinie S. Gud-
kova uznaje model zaproponowany przez R. Boyatzisa. Skuteczno  dzia a  
jest w tym modelu definiowana jako stopie  realizacji podejmowanych zada  
oraz stawianych celów. Boyatzis przyj , e kompetencja przedsi biorcza to 
„okre lona charakterystyka osoby, której wynikiem jest wysoka oraz nad-
zwyczajna efektywno  podejmowanych dzia a ”. Szersz  definicj  kompe-
tencji przedsi biorczych podaje B. Bird, okre laj c je jako „charakterystyki, 
takie jak ogólna oraz specjalistyczna wiedza, motywy, cechy osobowo ci, 
postrzeganie siebie, rola spo eczna oraz umiej tno ci, które prowadz  do 
stworzenia, przetrwania i rozwoju przedsi wzi cia” (Gudkova 2008: 16). 
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Oznacza to, e sk onno  do inicjatyw przedsi biorczych mo e by  nie tylko 
efektem naturalnych cech osobowych – mo e tak e wynika  z czynników 
spo eczno-kulturowych i demograficznych lub te  by  pochodn  przebytej 
cie ki edukacyjnej oraz kumulacji do wiadcze  praktycznych. Wiedza ta 

mo e by  niezwykle przydatna do nauczania przedsi biorczo ci. Mo e pomóc 
nauczycielom akademickim w dostosowaniu ich kursów i programów w celu 
lepszego przygotowania s uchaczy do podejmowania dzia a  przedsi bior-
czych. Powstaj  jednak pytania. Jak skutecznie naucza  przedsi biorczo ci? 
Jak pobudza  aktywno  ludzi m odych? Jak ich inspirowa  do zak adania 
w asnej firmy?

Autorka, opieraj c si  na w asnych do wiadczeniach, proponuje wyko-
rzystanie technik i strategii NLP (programowania neurolingwistycznego), 
która znana jest jako dyscyplina, najcz ciej definiowana jako studium 
doskona o ci, gdzie najlepszym wzorem dla rozwijania postaw przedsi bior-
czych i pobudzania aktywno ci ludzi m odych s  przedsi biorcy pasjonaci. 

Studium doskona o ci ich osi gni  pozwala pozna  motywy za o enia 
w asnej firmy, sposoby dzia ania, osi gania celów, budowania sieci osobistych 
powi za . Odkrywanie pewnych podstawowych wzorców my lenia i post -
powania przedsi biorców, którzy z sukcesem prowadz  swój biznes, pozwala 
na wykorzystanie tej wiedzy w celu opracowania schematów i technik poma-
gaj cych m odym ludziom w podejmowaniu decyzji o uruchomieniu w asnego 
przedsi wzi cia. Sama metoda NLP bazuje na tym, co si  sprawdza. Zak ada, 
e mo na pozna  w asne pragnienia oraz je zrealizowa , pod warunkiem 
e podejmuje si  w a ciwe dzia ania i posiada odpowiednie zasoby (McDer-

mott i Jago 2003: 23). Dlatego tak atwo zaadaptowa  t  metod  do naucza-
nia przedsi biorczo ci. 

Okre lanie czyjego  sposobu dzia ania (w tym wypadku przedsi biorców) 
w NLP nazywane jest modelowaniem. Modelowanie to szczegó owe pozna-
wanie sposobu post powania innych: realizowania zada , wykorzystywania 
jakiej  umiej tno ci, wchodzenia w konkretny stan (McDermott i Jago 
2003: 27). Im wi cej wiemy na temat przedsi biorcy, który odnosi sukcesy 
rynkowe, którego chcemy na ladowa , tym atwiej nam przyj  sposób jego 
post powania. Je eli mo na to opisa , to mo na te  si  tego nauczy  i mo na 
to sobie przyswoi .

Modelowanie w przedsi biorczo ci pozwala stworzy  wzorzec przedsi -
biorcy, który poprzez innowacje jest g ównym sprawc  post pu i rozwoju, 
ma wizj  i odwag , racjonalnie potrafi skalkulowa  koszty i korzy ci. Wymaga 
to poznania sposobu ich dzia ania, okre lenia ich nastawienia do tego, co 
robi ; co na ten temat s dz , o czym my l , kiedy dzia aj , jak sobie radz  
z problemami i w asnymi b dami.

Modelowanie to pewna postawa, która wywodzi si  od pytania: „Jak oni 
to robi ?”. Pozwala wej  w skór  modelowanego przedsi biorcy i zrozumie , 
dlaczego on tak, a nie inaczej post puje. Zak ada, e mo emy nauczy  si  
dzia a  równie skutecznie jak inni, pod warunkiem e wiemy, jak oni to 
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robi , oraz mamy wystarczaj co szczegó owe informacje. Analiza konkret-
nych przypadków przedsi biorców pasjonatów mo e mie  ogromne zas ugi 
w wyja nianiu dzia a  przedsi biorczych, poczynaj c od rozumienia postrze-
gania pojawiaj cych si  mo liwo ci i intencji towarzysz cych ich podj ciu 
poprzez postawy podtrzymuj ce te intencje oraz g bsze struktury poznania, 
le ce u ich podstaw, które stwarzaj  mo liwo  wejrzenia w proces ucze-
nia si  jednostek przedsi biorczych (Krueger 2003: 105). K. Konecki uwa a, 
e dzia alno  przedsi biorcza ma charakter procesualny, a warunkami pod-

j cia dzia alno ci gospodarczej s  punkty zwrotne w biografii jednostki oraz 
motywacja, pozostaj ce w interakcji z to samo ci  (Konecki 2007: 75).

Wp yw procesu modelowania na podejmowanie dzia a  przedsi biorczych 
przebiega poprzez proces internalizacji postaw i warto ci sprzyjaj cych i afir-
muj cych tego typu dzia ania. Proces ten mo e zachodzi  przez powielanie 
wzorów ról zawodowych, pe nionych przez przedsi biorców pasjonatów. 
Jednocze nie ten sposób socjalizacji polega na kszta towaniu takich postaw 
spo ecznych, które sprzyjaj  przedsi biorczo ci. Gdy kszta towanie postaw 
przedsi biorczych wsparte jest takimi kulturowymi charakterystykami spo-
ecze stwa, jak wysoki presti  przedsi biorcy, afirmacja pracy i bogacenia 

si , to liczba m odych ludzi podejmuj cych dzia alno  przedsi biorcz  stale 
wzrasta.

Teza o kluczowej roli wiary we w asne si y w kszta towaniu sk onno ci 
do podejmowania konkretnych dzia a  zosta a zaczerpni ta przez autork  
z metody NLP do interpretacji zachowa  przedsi biorczych. Zgodnie z ni , 
osoby o pozytywnym przekonaniu o w asnych mo liwo ciach maj  wi ksz  
sk onno  do uruchomienia w asnych przedsi wzi , poniewa  wiara we 
w asne si y sprawia, e decyzje o wyborze przedsi biorczej cie ki kariery 
zawodowej zapadaj  stosunkowo wcze nie, a zdobyte pozytywne do wiad-
czenia wzmacniaj  przekonanie o mo liwo ci osi gania sukcesu w kolejnych 
przedsi wzi ciach. D. Shepherd i J. Wiklund dowodz , e aspiracje wzro-
stowe ma ych firm stanowi  pochodn  wiary we w asne si y, kontroli nad 
realizacj  przedsi wzi cia oraz dost pu do kluczowych zasobów, niezb dnych 
do rozpocz cia i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej (Cie lik 2008: 62). 
Z kolei koncepcja poczucia w asnej skuteczno ci zaproponowana przez 
Bandur  odnosi si  do opinii cz owieka na temat w asnych mo liwo ci 
w konkretnych sytuacjach. Poczucie w asnej skuteczno ci zale y od takich 
czynników, jak rzeczywiste osi gni cia, oceniane na podstawie w asnych 
do wiadcze ; do wiadczenia zwi zane z obserwacj  sukcesów i pora ek 
innych; spo eczna perswazja oraz pobudzenie emocjonalne (Gudkova 2008: 
22). Jednostki charakteryzuj ce si  wysokim poczuciem w asnej skuteczno-
ci maj  wi ksze aspiracje, s  sk onne do wytyczania bardziej ambitnych 

d ugofalowych celów, a tak e z wi kszym zaanga owaniem podchodz  do 
ich realizacji.

Koncepcje te odgrywaj  znacz c  rol  w wyja nieniu mechanizmu ini-
cjowania przedsi wzi  biznesowych i mog  by  wykorzystywane do mode-
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lowania. Potwierdzaj , e atwiej osi gaj  sukces rynkowy ci przedsi biorcy, 
którzy otwieraj  swoje firmy z potrzeby samorealizacji, pasji, my l  o nie-
ustannym rozwoju swojej firmy, s  wykszta ceni i posiadaj  pewne do wiad-
czenie biznesowe. Bardzo istotn  rol  odgrywa umiej tno  obiektywnej 
oceny w asnego potencja u i bezwarunkowe uznanie, e kwalifikacje, kom-
petencje i gruntowna, cz sto specjalistyczna wiedza wymagaj  sta ego dosko-
nalenia i pracy nad sob .

7. Dydaktyka oparta na rodzimych wzorcach

Rozpoznanie istoty przedsi biorczo ci i jej kulturowych aspektów ma 
istotne znaczenie zarówno dla tych, którzy konstruuj  programy jej rozwoju, 
jak te  dla samych przedsi biorców. W analizie przedsi biorczo ci wa ny 
jest nie tylko jej g ówny aktor – przedsi biorca, ale te  uwarunkowania 
spo eczne, w których yje i dzia a. 

Przedsi biorstwo jest uzale nione od otoczenia, w którym funkcjonuje, 
a równocze nie samo wywiera na nie wp yw ze wzgl du na ró norodne, 
wielop aszczyznowe i wielokierunkowe powi zania z innymi podmiotami. 
Wzajemne relacje mi dzy przedsi biorczo ci  a ró nymi wymiarami spo-
ecznego wiata s  postrzegane jako coraz bardziej z o one (Granovetter 

1985).
Legitymizacja przedsi biorczo ci w rodowisku kulturowym sk ada si  

z jednej strony z moralnej akceptacji odwo uj cej si  do zgodno ci z nor-
mami i warto ciami spo ecznymi, a z drugiej strony z urz dowej akceptacji, 
odwo uj cej si  do zgodno ci z istniej cymi uregulowaniami prawnymi. 
Wyst powanie i zakres takich zjawisk pozostaj  w cis ej korelacji z kultu-
rowym profilem danego spo ecze stwa. Znajomo  kulturowego kontekstu 
jest wi c dla ma ych przedsi biorców kluczowa, podobnie jak umiej tno  
dostrzegania w nim zarówno zagro e , jak i szans na rozwój oraz innowa-
cje (Glinka 2008: 260).

Patrz c z tej perspektywy, nauczanie przedsi biorczo ci nie mo e pomi-
ja  jej zwi zków z otoczeniem, musi uwzgl dnia  jej kulturowy kontekst 
oraz dynamik  zmian w tym zakresie, dlatego, zdaniem autorki, modelo-
wanie powinno opiera  si  na rodzimych wzorcach. Badania nad przedsi -
biorczo ci  pokazuj , e jej pojawienie si , nat enie, wzorce s  w du ym 
stopniu zdeterminowane lokalnie. Powstanie i przetrwanie firmy zale y od 
efektywno ci indywidualnego przedsi biorcy, ale równie  od sprzyjaj cego 
mu rodowiska.

Przedsi biorc  mo na si  sta  w d ugim procesie interakcji pomi dzy 
dan  jednostk  a jej rodowiskiem. Procesy te maj  charakter wewn trzny 
i sk adaj  si  ze spo ecznego poznania, atrybucji, postaw i samooceny, pod-
czas których ludzie analizuj  swoje zachowania, zachowania innych oraz 
zachodz ce wokó  nich zdarzenia (Shaver 2003). Mimo e, jak pisze 
B. Glinka, przedsi biorcy postrzegaj  gospodark  polsk  jako niesprzyjaj c  
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przedsi biorczo ci, w du ej mierze opart  na nieuczciwo ci i ch ci wyko-
rzystania innych podmiotów (Glinka 2008: 215), to cechy osobowo ci 
i postawa pojedynczych osób, umiej tno ci wspó dzia ania z innymi lud mi 
i otoczeniem, wywieraj  istotny wp yw na poziom przedsi biorczo ci, rozu-
miany nie tylko w sensie indywidualnym, ale tak e ogólnospo ecznym, i daj  
podstaw  do odmitologizowania negatywnego obrazu polskiego przedsi -
biorcy. Sukcesy indywidualne odnoszone przez poszczególnych przedsi -
biorców pasjonatów zach caj  do podejmowania dzia a  przedsi biorczych. 
Kontakt z tymi przedsi biorcami ma wymiar wi kszy ni  tylko wymiana 
gospodarcza. Jest w nich co  niematerialnego, autentycznego, budz cego 
powszechny szacunek dla ich dzia alno ci i podziw.

ukasz Osowski i Micha  Kaszczuk s  najlepszym przyk adem na to, e 
ma a firma z Trójmiasta mo e podbi  wiat. Kierowana przez nich spó ka 
IVO Software to obecnie wietnie rozpoznawana marka na rynku. Jest to 
firma, która stworzy a najlepszy na wiecie syntezator mowy ludzkiej IVONA. 
Obaj panowie poznali si  jeszcze podczas studiów na Politechnice Gda skiej. 
Szybko uda o im si  znale  wspólne zainteresowania i postawi  sobie 
ambitne cele, zbudowa  firm , wprowadzi  na rynek rewolucyjny produkt 
i oczywi cie zarabia  pieni dze.

Marcin Iwi ski i Micha  Kici ski, przedsi biorcy roku 2008, pasjonaci 
gier komputerowych, w ci gu zaledwie kilku lat od uko czenia liceum zbu-
dowali firm , która sta a si  najwi kszym wydawc  i dystrybutorem gier 
komputerowych w Europie rodkowo-Wschodniej. Stworzyli wielokrotnie 
nagradzan  gr  „Wied min”, której sprzeda  na wiecie przekroczy a 
1,7 mln sztuk, wprowadzili CD Projekt do wiatowej czo ówki producentów 
gier, stworzyli platform  cyfrowej dystrybucji GOG.com. Dzisiaj s  jednymi 
z najm odszych polskich milionerów.

Coraz cz ciej w asne przedsi biorstwa prowadz  ludzie m odzi, staran-
nie wykszta ceni, aktywnie w czaj cy si  w ycie spo eczne. Do bogactwa 
cz ciej dochodz  dzi ki ci kiej pracy, innowacyjnym pomys om i deter-
minacji w dzia aniu, ni  lekcewa eniu i omijaniu prawa. Mozolnie buduj  
swój autorytet. Ludzie przedsi biorczy uwa aj , e klucz do przysz o ci 
i sukcesu tkwi przede wszystkim w ich w asnych decyzjach i dzia aniach. 
Przedsi biorcami zostaj  znani aktorzy, muzycy, piosenkarze i sportowcy. 

Marek Kondrat, aktor, pasjonat win, ostatecznie kilka lat temu porzuci  
scen  i za o y  ogólnopolsk  sie  sklepów winiarskich Winarium Marek 
Kondrat i Syn. Sonia Bohosiewicz, popularna aktorka, pasjonatka sushi 
i kultury azjatyckiej, niedawno zrealizowa a swoje marzenie i otworzy a na 
warszawskim Mokotowie ma  restauracj  Sushibu. Z kolei znany muzyk, 
lider zespo u Formacja Nie ywych Schabuff, prowadzi w Cz stochowie Arty-
styczne Przedszkole Olka Klepacza. 

Podobnych przyk adów jest bardzo wiele. Przyczynia si  to do nowego 
sposobu postrzegania polskiego przedsi biorcy, gdy  obraz ca o ci sk ada 
si  z odwo a  do indywidualnej przedsi biorczo ci. Wynika oby st d, i  
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przedsi biorca cieszy si  coraz wi kszym spo ecznym zaufaniem, a prywatni 
przedsi biorcy generalnie przestali by  w Polsce postrzegani negatywnie. 
Stawianie osób znanych, ogólnie cenionych i szanowanych, które prowadz  
swój biznes z pasj  za wzór dla rozwijania postaw przedsi biorczych, mo e 
stanowi  inspiracj  do podj cia decyzji o za o eniu w asnej dzia alno ci 
gospodarczej. 

8. Zako czenie

Modelowanie, gdzie wzorem jest przedsi biorca pasjonat, który wyró nia 
si  doskona o ci  w uprawianej przez siebie dziedzinie, mo e by  skuteczn  
metod  nauczania przedsi biorczo ci. Obserwacja przedsi biorców pasjo-
natów uczy, e ka dy udany biznes rozpoczyna  si  w ten sam sposób – przed-
si biorca chcia  wyrazi  swoj  pasj . Do uzyskania w a ciwych rezultatów 
niezb dna okaza a si  inicjatywa, aktywno , innowacyjno , inteligencja 
oraz wytrwa a praca. Przyk ady dzia alno ci przedsi biorców pasjonatów 
mog  przyczyni  si  do innego, nowego spojrzenia na przedsi biorczo  
jako alternatyw  dla pracy na etacie. Cywilizacja potrzebuje przedsi biorców 
pasjonatów, podobnie jak potrzebuje m drych polityków, odpowiedzialnych 
przywódców religijnych, artystów, naukowców i techników, nauczycieli 
i prawników, którzy zabezpieczaj  wzrastanie cz owieka i rozwój spo ecze -
stwa poprzez wychowanie i dydaktyk . Je eli m odzi ludzie akceptuj  i sta-
raj  si  na ladowa  post powanie ludzi sukcesu w ka dej dziedzinie swojego 
ycia, to umo liwiaj  sobie osi gni cie tych samych celów (Tracy i Scheelen 

2001: 12).
Reasumuj c, mo na postawi  wniosek, e przedsi biorcy, którzy w asn  

pasj  potrafi  prze o y  na dzia ania biznesowe, dzia aj  na rynku ma ych 
przedsi biorstw lepiej i skuteczniej od innych. Potrafi  podejmowa  wi ksze 
ryzyko w imi  sukcesu firmy. S  skoncentrowani na realizacji w asnych 
ambitnych celów, oddani, zakochani w tym, co robi  i tym samym zara aj  
swoja pasj  wszystkich wokó . 

Pasjonaci tworz  w Polsce now  kultur  przedsi biorczo ci. Ich osobo-
wo , postawa i warto ci, które wyznaj , budz  szacunek i sprawiaj , e 
przedsi biorca kojarzy si  z cz owiekiem sukcesu, kreatorem nowej przed-
si biorczej rzeczywisto ci. Trudno nie zauwa y , e przedsi biorcy pasjonaci 
yj  i tworz  z pasj , realizuj  swoje marzenia, odnosz  sukcesy w biznesie 

i tworz  nowe normy, warto ci w kulturze nowego wieku przedsi biorczo-
ci. Oddzia ywanie pasji na tle innych czynników motywacyjnych ma bowiem 

istotny charakter: wzmacniaj cy, komplementarny i ukierunkowuj cy.

Informacje o autorce

Mgr Dorota Ogrzy ska – Akademia Leona Ko mi skiego w Warszawie. 
E-mail: dorota.ogrzynska@interia.pl



Przedsi biorcy pasjonaci jako wzór dla rozwijania postaw przedsi biorczych...

vol. 10, nr 1 (36), t. 2, 2012 175

Bibliografia
Cie lik, J. 2006. Przedsi biorczo  dla ambitnych. Jak uruchomi  w asny biznes, Warszawa: 

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. 
Drucker, P. 1992. Innowacja i przedsi biorczo . Praktyka i zasady, Warszawa: Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne.
Gartner, W. 1992. A Conceptual Framework for Decsrubing the Phenomenon of New 

Venture Creation, Academy of Management Review, nr 4.
Glinka, B. 2008. Kulturowe uwarunkowania przedsi biorczo ci w Polsce, Warszawa: Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne. 
Granovetter, M.S. 1985. Economic action, social structure and embeddedness. American 

Journal of Sociology, nr 91, s. 481–510. 
Gudkova, S. 2006. Rola do wiadczenia w procesie uczenia si  przedsi biorców. Problemy 

Zarz dzania, nr 1, s. 163–176.
Gudkova, S. 2008. Rozwój ma ych przedsi biorstw. Wiedza, sieci osobistych powi za , pro-

ces uczenia si , Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. 
Kirzner, I.A. 2001/1973. Competition and Entrepreneurship, Chicago–London: The Uni-

versity of Chicago Press.
Ko adkiewicz, I. 2004. Co decyduje o sukcesie? Do wiadczenia mened erów – za o ycieli 

przedsi biorstw – liderów, w: S. Borkowska (red.) Zarz dzanie talentami, Warszawa: 
IPiSS.

Konecki, K. 2000. Studia z metodologii bada  jako ciowych. Teoria ugruntowana, Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konecki, K. 2007. Dzia anie przedsi biorcze. Auto-praca nad to samo ci  a spo eczny 
proces konstruowania motywacji do dzia ania przedsi biorczego, w: J. Leo ski 
i U. Koz owska (red.) W kr gu socjologii interpretatywnej. Badania jako ciowe nad 
to samo ci , Szczecin: Economicus.

Krueger, N.F. Jr. 2003. The Cognitive Psychology of Entrepreneurship, w: Z.J. Acs 
i D.B. Audretsch (red.) Handbook of Entrepreneurship Research, Boston–Dordrecht–
London: Kulwer Academic Publishers, s. 105–140.

Kwiatkowski, S. 2001. Organizacja i przedsi biorczo  w wietle metafory mózgu. Prak-
seologia, nr 141.

McDermott, I. i W. Jago 2003. Trening NLP, Pozna : Dom Wydawniczy Rebis.
Ob ój, K. 2010. Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marze  i decyzji zbudowa  sukces firmy, 

Warszawa: Poltext.
Schumpeter, J.A. 1990. Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN.
Senge, P.M. 2002. Piata dyscyplina, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Shaver, K.G. 2003. The Social Psychology of Entrepreneurial Behavior, w: Z.J. Acs 

i D.B. Audretsch (red.) Handbook of Entrepreneurship Research, Boston–Dordrecht–
–London: Kulwer Academic Publishers, s. 331–357.

Stankiewicz, W. 2006. Historia my li ekonomicznej, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Eko-
nomczne. 

Timmons, J.A. 1999. New Venture Creation, Irvin/McGraw-Hill.
Tracy, B. i F.M. Scheelen 2001. Osobowo  lidera, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka. 


