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Wywiad z przedsi biorc  jako narz dzie 
w procesie nauczania przedsi biorczo ci

Svetlana Gudkova 

Wywiad z przedsi biorc  stanowi znakomite narz dzie nauczania przedsi -

biorczo ci, które mo e by  stosowane na ró nych kierunkach studiów oraz 

poziomach nauczania. Daje ono mo liwo  pozyskania przez m ode pokolenie 

unikalnej wiedzy zdobytej przez przedsi biorców na podstawie wieloletnich 

do wiadcze  w biznesie, a tak e wp ywa na ich motywacj  do za o enia w a-

snego przedsi wzi cia biznesowego oraz kszta tuje poczucie w asnej skuteczno-

ci. Wizyta w terenie cz sto prowadzi do nieoczekiwanych odkry  oraz wielu 

zaskocze . Jest ona równie  okazj  do przeprowadzenia obserwacji oraz wywia-

dów z przedstawicielami najbli szego otoczenia przedsi biorcy, co zdecydowa-

nie wzbogaca do wiadczenia badawcze studentów i pozwala na doskonalenie 

umiej tno ci w zakresie prowadzenia bada  jako ciowych. W artykule przed-

stawione zosta y efekty kszta cenia realizowane poprzez zastosowanie w proce-

sie nauczania wywiadów z przedsi biorcami, a tak e praktyczne aspekty oraz 

wskazówki dotycz ce sposobu organizacji oraz przeprowadzania badania przez 

studentów.

1. Wprowadzenie

Osoby zaanga owane w nauczanie przedsi biorczo ci na ró nych pozio-
mach edukacji cz sto zadaj  sobie pytania, w jaki sposób uczy  przedsi -
biorczo ci czy jakie metody s  najbardziej skuteczne. Odpowied  na te 
pytania jest uzale niona od sposobu pojmowania zjawiska przedsi biorczo-
ci, a dok adnie ko cowego efektu, do którego proces edukacji ma dopro-

wadzi . Z jednej strony przedsi biorczo  mo e by  pojmowana w my l 
definicji Jeffrey’a Timmonsa – jako sposób my lenia i dzia ania, który jest 
nakierowany na realizacj  szans rynkowych pojawiaj cych si  w otoczeniu 
bez wzgl du na ograniczenia stwarzane przez zasoby aktualnie kontrolowane 
(Timmons 1999). Jest to definicja oficjalnie przyj ta przez jeden z wiod cych 
o rodków edukacji w zakresie przedsi biorczo ci – Babson College. W pro-
cesie nauczania akcent jest k adziony na proces identyfikacji i oceny szans 
rynkowych, rozwój innowacyjnych przedsi wzi  zarówno w postaci nowych 
przedsi biorstw, jak i projektów realizowanych w istniej cych organizacjach. 
Znacznie wi kszy akcent na kwesti  zwi zane z poszukiwaniem intratnych 
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okazji w otoczeniu k ad  w swoim podr czniku Shane i Baron (2008). Doko-
nuj  oni mi dzy innymi analizy procesów poznawczych prowadz cych do 
dostrze enia okazji rynkowych, a tak e róde  kreatywno ci. W podr czni-
kach proponowanych przez Kuratko (2009) czy Barringer i Ireland (2008) 
akcent jest k adziony na kwestie zwi zane z przygotowaniem skutecznego 
biznesplanu nowego przedsi wzi cia biznesowego. Istnieje równie  wci  
ca a grupa podr czników na temat zarz dzania ma  firm  (por. Longe-
necker i in. 2006; Corman i in. 2008), cho  pod koniec lat 80. zdecydowana 
wi kszo  programów z zakresu przedsi biorczo ci, jak i autorów podr cz-
ników przesun a swoje zainteresowania w kierunku przedsi biorczo ci, 
akcentuj c innowacyjno , kreatywno  i dynamik  procesu przedsi bior-
czego (Salomon 2006; Glinka i Gudkova 2011). 

Kompetencje w zakresie przedsi biorczo ci mog  by  kszta towane na 
trzech poziomach: wiedzy, umiej tno ci oraz postaw. Wiedza jest naj atwiej-
szym do przyswojenia sk adnikiem kompetencji, a jednocze nie mo e by  
równie  najbardziej ulotna. Z pewno ci  znacznie atwiej jest nauczy  si  
g ównych elementów biznesplanu ni  analizy rynku i identyfikacji szans 
rynkowych w niezwykle dynamicznym otoczeniu. Umiej tno ci s  znacznie 
trudniejsze do nabycia, a zarazem bardziej trwa e. Jednak zdecydowanie 
najtrudniejsza jest zmiana postaw studentów wobec za o enia w asnego 
przedsi wzi cia biznesowego, sprawienie, aby w asna dzia alno  sta a si  
dla nich jak najbardziej realn  opcj  rozwoju kariery zawodowej. 

Dla wielu osób znakomitym wzorcem przedsi biorców s  rodzice pro-
wadz cy dzia alno , którzy wykszta cili w dzieciach wra liwo  na szanse 
pojawiaj ce si  w otoczeniu oraz pasj  do podejmowania dzia a  przedsi -
biorczych albo po prostu do prowadzenia konkretnego rodzaju dzia alno ci, 
na przyk ad hodowli kwiatów albo tapicerstwa. Proces socjalizacji przedsi -
biorczej w rodzinie dostarcza tzw. startowego pakietu wiedzy, który umo liwia 
m odemu pokoleniu aktywne w czenie si  w zarz dzanie firm  rodzinn  
albo rozpocz cie realizacji w asnego przedsi wzi cia (Gudkova 2008). 

Wyobra enia o przedsi biorczo ci osób niemaj cych wzorców w rodzinie 
s  z kolei cz sto kszta towane pod wp ywem rodków masowego przekazu, 
w których obraz przedsi biorcy ma ci gle zabarwienie negatywne. W polskiej 
rzeczywisto ci do tej pory powszechne jest przekonanie, e bogactwo ma 
swoje ród a raczej w nieuczciwo ci ni  ci kiej pracy, a pojedyncza osoba 
nie ma adnego wp ywu na otaczaj c  j  rzeczywisto  ekonomiczn  (Glinka 
2008: 215). Dodatkowo sytuacj  utrudniaj  liczne mity powsta e wokó  zja-
wiska przedsi biorczo ci, a szczególnie osoby przedsi biorcy. Wiele osób 
na przyk ad ci gle uwa a, e przedsi biorczo ci nie mo na si  nauczy , 
tylko trzeba si  urodzi  z okre lonym zestawem cech osobowo ciowych. 
Równie b dnym przekonaniem jest nadawanie zbyt du ej warto ci rodkom 
finansowym, uznaj c je za najwa niejszy czynnik sukcesu nowego przedsi -
wzi cia biznesowego. Znakomitym narz dziem w nauczaniu przedsi bior-
czo ci w takich warunkach staje si  wywiad z przedsi biorc  przeprowadzany 
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bezpo rednio przez uczestników warsztatów. Wywiad z pe nym pasji 
i zaanga owania twórc  w asnego przedsi wzi cia biznesowego staje si  
swoistym katalizatorem w procesie uczenia si  przedsi biorczo ci. Cz sto 
emocjonalne, niezwykle wiarygodne, poparte wieloletnimi do wiadczeniami 
w biznesie wypowiedzi przedsi biorcy wywieraj  silny wp yw na kompeten-
cje przedsi biorcze osób przeprowadzaj cych wywiad.

2. Efekty kszta cenia

Wywiady z przedsi biorcami daj  mo liwo  kszta towania zarówno 
umiej tno ci specyficznych w zakresie przedsi biorczo ci, jak i umiej tno ci 
o charakterze ogólnym. W bezpo rednim kontakcie z przedsi biorc  pozy-
skiwana jest wiedza z zakresu przedsi biorczo ci, kszta towane jest poczu-
cie w asnej skuteczno ci, a tak e motywacja studentów. 

Wiedza. Podczas wywiadu przedsi biorcy przekazuj  studentom wie-
dz  pozyskan  na podstawie wieloletniego do wiadczenia w prowadzeniu 
dzia alno ci gospodarczej, refleksje na temat podejmowanych dzia a  i ich 
skutków. Wiedza taka cz sto ma charakter ukryty, jest mo liwa do pozy-
skania wy cznie w bezpo rednim kontakcie z jej nosicielem. Szczególne 
znaczenie ma pozyskanie wiedzy przedsi biorczej, wiedzy o sposobach iden-
tyfikacji szans rynkowych, definiowanej przez Kirznera jako wra liwo  na 
szanse pojawiaj ce si  w otoczeniu, która jest cech  wyró niaj c  ka dego 
przedsi biorc  (Kirzner 1973; Minniti i Bygrave 2001). Studenci cz sto s  
przekonani, e wszystko genialne ju  si  sta o. Zafascynowani pokoleniem 
Stevena Jobsa i Stevena Wozniaka, Michaela Della czy Billa Gatesa uwa aj , 
e wszystkie pomys y na biznes o wysokim potencjale rynkowym zosta y ju  

zrealizowane. Podczas wywiadu z przedsi biorc  przekonuj  si , e dobry 
pomys  na biznes wcale nie musi wykorzystywa  najnowszych technologii 
ani polega  na wynalezieniu nowej substancji chemicznej. Na podstawie stu-
diów przypadku odnosz cych sukcesy przedsi biorców rozumiej  znaczenie 
systematycznej wnikliwej obserwacji otoczenia w poszukiwaniu szans ryn-
kowych, a tak e innych czynników warunkuj cych rozwój przedsi  biorstwa. 

Na przyk ad na jednym z zaj  zosta  przedstawiony wywiad z dwójk  
m odych polskich przedsi biorców, którzy zaoferowali na rynku innowacyjn  
us ug  przewozu osób wraz z równoleg ym transportem samochodu. Innym 
ciekawym przyk adem by a osoba, która otworzy a dzia alno  gospodarcz , 
szyj c ubrania dla dzieci ze skrawków materia ów pozyskiwanych z pobliskiej 
krojowni. Cieszy y si  one niezwyk  popularno ci  w ród klientów, którzy 
byli przekonani, e jest to patchwork. W rzeczywisto ci jednak, wymy lne 
dekoracje by y skutkiem braku rodków i konieczno ci  korzystania z odpa-
dów ze szwalni.

Poprzez wywiady z przedsi biorcami uczestnicy kursu poznaj  równie  
realia funkcjonowania wspó czesnego przedsi biorstwa. Osoby prowadz ce 
dzia alno  gospodarcz  zazwyczaj ch tnie mówi  na temat problemów 
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w prowadzeniu firmy, dziel  si  tak e sposobami ich rozwi zywania. Pozwala 
to m odym adeptom biznesu na unikni cie wielu kosztownych pomy ek 
w pocz tkowym etapie rozwoju przedsi wzi cia. Jeden z przedsi biorców, 
z którym wywiad zosta  przedstawiony podczas zaj , kilka lat temu straci  
znaczn  cz  klientów poprzez nieetyczn  zagrywk  konkurenta, polegaj c  
na za o eniu strony internetowej o takiej samej nazwie, ró ni cej si  jedy-
nie rozszerzeniem. Mimo e sprawa zosta a wygrana w s dzie, straty przed-
si biorcy by y do  dotkliwe. Innym przyk adem mog  by  cz sto przedsta-
wiane podczas prezentacji wywiadów problemy przedsi biorców z pierwszymi 
pracownikami pochodz cymi spoza rodziny, którzy maj  inne zasoby wiedzy 
i umiej tno ci, a co najwa niejsze odmienne cele i warto ci. 

Prezentacje wywiadów z przedsi biorcami s  szczególnie interesuj ce 
w grupach o du ym stopniu umi dzynarodowienia. Umo liwiaj  bowiem 
poznanie spo ecznych i ekonomicznych uwarunkowa  prowadzenia dzia al-
no ci gospodarczej w innych krajach. Na przyk ad na jednych z zaj  Yaro-
s awa Kellermann, studentka z Ukrainy, przedstawi a prezentacj  na temat 
przedsi biorczo ci kobiet w rodzimym kraju, która wzbudzi a du e zainte-
resowanie. Jednym ze róde  pozyskiwania danych empirycznych sta  si  
wywiad z rodzimym przedsi biorc  Nadiy  Bachurynsk , której firma ofe-
ruje wykonywane r cznie lalki. Fragment raportu z wywiadu zosta  przed-
stawiony w ramce 1. Innym interesuj cym przyk adem by a prezentacja 
studentów z Singapuru. Przedstawili oni histori  rozwoju rodzinnego biznesu, 
który rozpocz  si  od produkcji trzody chlewnej. Nast pnie pod wp ywem 
zmian ekonomiczno-spo ecznych w kraju profil dzia alno ci zosta  zmieniony 
i obecnie jest to jedna z najwi kszych hodowli z otych rybek w kraju.

Sukces zale y nie od p ci, ale od tego, czy osoba zna kolejno  
kroków, które prowadz  do osi gni cia celów, oraz czy jest 
wytrwa a w konsekwentnej realizacji tych kroków.

(Nadiya Bachurynska)

Przej cie od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej nastr cza Ukra-
i com znacznie wi cej problemów ni  Polakom. Wynika to z dwóch powodów: 
po pierwsze w Zwi zku Radzieckim nie istnia a przedsi biorczo  prywatna, 
a wi c nie by o mo liwo ci zdobycia do wiadczenia przedsi biorczego. Po drugie 
reformom gospodarczym towarzyszy y niewystarczaj ce reformy demokratyczne. 
W efekcie Ukraina plasuje si  w rankingu Ease of Doing Business 2011 autor-
stwa Banku wiatowego na miejscu 145. z 183. Za najpowa niejsze przeszkody 
dla przedsi biorców uchodz  korupcja i du y udzia  szarej strefy w PKB.

Ukraina nie mo e si  te  pochwali  tak  liczb  inicjatyw przedsi biorczych 
jak Polska. Chocia  s  liczby, które daj  nadziej : zgodnie z danymi Charkow-
skiego inkubatora technologicznego milion ukrai skich kobiet ju  za o y o w a-
sne firmy. Du y udzia  pa  nie bierze si  znik d. Ju  w czasach sowieckich 
wi kszo  przedstawicielek p ci pi knej by a aktywna zawodowo (52% wszystkich 
zatrudnionych w latach 80.) i mia a wy sze wykszta cenie. Kobiety równie  o wiele
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lepiej od m czyzn poradzi y sobie psychologicznie, a przez to i fizycznie z upad-
kiem ZSSR. Przejawia si  to we wska nikach oczekiwanej d ugo ci ycia pa , 
które pozosta y bez zmian w porównaniu z malej cymi od 1990 r. wska nikami 
odnosz cymi si  do panów (do 62,8 lat). Dodatkowy czynnik: historycznie kobiety 
pe ni y wa n  rol  w rodzinie i wspó uczestniczy y w podejmowaniu decyzji. 

Du e szanse dla rozwoju przedsi biorczo ci kobiet daje Internet, który umo -
liwia stworzenie w asnego biznesu praktycznie bez dost pu do zasobów (kapita u 
relacyjnego i finansowego). Ten czynnik zyskuje na znaczeniu szczególnie w przy-
padku Ukrainy, w której korupcja i nepotyzm podnosz  bariery wej cia dla 
przedsi biorców.

Przyk adem przedsi biorcy prowadz cego dzia alno  na Ukrainie, który 
w krótkim czasie zbudowa  firm  od zera, jest Nadiya Bachurynska. Zdobywszy 
wykszta cenie ekonomiczne i pedagogiczne, powróci a do marzenia z dzieci stwa 
o w asnej firmie. Bod cem do o ywienia twórczego zapa u sta o si  poznanie 
pedagogiki waldorfskiej. Lalki Tilda, które znalaz a w sieci, wydawa y si  dosko-
na ym pomys em. Wtedy, w 2009 r. za o y a w Kijowie firm  Tilli-bum. Chc c 
pokaza  swoje dzie a, kijowianka uda a si  na wystaw  do Moskwy. Lalki odnio-
s y szalony sukces, dlatego po powrocie stworzy a stron  internetow . Niestety 
po sze ciu miesi cach ch tnych wci  by o ma o. Taka sytuacja mo e bardzo 

niepokoi  i zmusi  zrezygnowa  z dalszej pracy – mówi pani Bachurynska. Ale si  
nie podda a. Uratowa  j  udany chwyt marketingowy – zaproponowa a internau-
tom rozlosowanie pi ciu zabawek w zamian za reklam  szeptan  i linki do strony 
Tilli-bum na portalach spo eczno ciowych. Ch tnych by o wielu, a promocja 
poskutkowa a szerokim rozg osem. Przed Sylwestrem uzyska a pierwsze powa ne 
zamówienie, które wymaga o zaanga owania dodatkowych krawcowych. Czasami 

pojawiaj  si  przeszkody. Ale jest to mo liwo  zdobycia do wiadczenia i nowych 

rozwi za  – s  to s owa pani Bachurynskiej.
Innym kluczowym krokiem sta o si  stworzenie sklepu Tilli-bum w wirtualnej 

grze Favorite Doll. Taki product placement pozwoli  ci gn  klientów z ca ego 
wiata. Dzi ki Internetowi przedsi biorca mo e tworzy  relacj  z klientem 

– poprzez prowadzenie dziennika na LiveJournal i bloga, gdzie dzieli si  wiedz  
i dyskutuje na temat gotowych lalek. Dodatkowym atutem Internetu jest mo -
liwo  personalizacji produkcji wed ug oczekiwa  klientów. W tej chwili pani 
Bachurynska ma w asny e-sklep, a w przysz o ci planuje otworzy  zwyk y.

W historii pani Bachurynskiej decyduj cy by  wyjazd na wystaw  bran ow , 
dzi ki której u wiadomi a sobie, e istnieje popyt na jej lalki. Wa nym czynnikiem 
by  Internet. Umo liwia  on szerszy zasi g sprzeda y i niskokosztowe dzia ania 
marketingowe. Nie ostatni  rol  pe ni y osobiste cechy charakteru kijowianki 
(determinacja w dzia aniu, optymizm, otwarto , odwaga), które sta y si  podstaw  
do wykrycia mechanizmów skutecznego dzia ania. Najwa niejsz  rzecz , której 
si  nauczy am od pani Bachurynskiej, jest to, e mo na odnie  sukces w bizne-
sie bez posiadania obfitych zasobów.

Yaroslava Kellermann
studentka Akademii Leona Ko mi skiego

Ramka 1. Fragment raportu z wywiadu z przedsi biorc . ród o: Y. Kellermann 2010. 
Przedsi biorczo  kobieca na przyk adzie Tilli-Bum, raport przygotowany w ramach przed-
miotu Przedsi biorczo .

cd. ramki 1
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Historie rozwoju wielu firm s  równie  znakomitym materia em do stu-
diów nad histori  przedsi biorczo ci w Polsce. Znakomit  ilustracj  specy-
fiki prowadzenia dzia alno ci w minionych czasach by a prezentacja „Przed-
si biorczo  w czasach kartek”, w której studentka przedstawi a wywiad ze 
swoj  mam  prowadz ca przez wiele lat sklep z artyku ami gospodarstwa 
domowego. Innowacj , która pozwoli a jej zaistnie  na rynku w czasach 
komitetów kolejkowych i kartek, by a maszyna do obszywania chodników. 
W a cicielka aktywnie poszukiwa a mo liwo ci ci gni cia deficytowych 
towarów do sklepu, uczestnicz c w ró nych stowarzyszeniach i targach bran-
owych. 

Du e zainteresowanie wzbudzaj  zazwyczaj prezentacje wielopokolenio-
wych firm rodzinnych, w których pokazana jest wieloetapowa historia roz-
woju przedsi biorstwa nieod cznie zwi zana z wydarzeniami maj cymi 
miejsce w kraju, a tak e yciem osobistym kilku pokole  ich w a cicieli. 
Niezwykle no na pod wzgl dem poznawczym staje si  mo liwo  porówna-
nia historii rozwoju polskich i zagranicznych firm rodzinnych. Na jednych 
z zaj  na przyk ad studenci mieli mo liwo  porównania historii rozwoju 
firmy Blikle oraz Santini, wielopokoleniowego biznesu rodzinnego zajmu-
j cego si  produkcj  lodów w Portugalii.

Szczególn  grup  przedsi biorców stanowi  osoby, które prowadz  dzia-
alno  gospodarcz  na podstawie umowy franczyzowej. Z jednej strony 

gotowa koncepcja na biznes jest znacznym u atwieniem, z drugiej za  wi e 
si  z szeregiem pu apek trudnych do unikni cia dla pocz tkuj cych przed-
si biorców. Wiedza pozyskana przez przedsi biorców na podstawie do wiad-
cze  zdobytych we wspó pracy z franczyzodawc  jest niezwykle cenna dla 
studentów, u atwia bowiem dokonanie wiadomego wyboru sieci i unikni -
cie wielu przykrych niespodzianek w przysz o ci. 

Zainteresowanie cz sto wzbudzaj  prezentacje wywiadów z przedsi bior-
cami spo ecznymi. Jest to stosunkowo nowa, lecz dynamicznie rozwijaj ca 
si  dziedzina przedsi biorczo ci, w której czy si  podejmowanie ryzyka, 
elastyczno  i innowacyjno  charakterystyczne dla przedsi wzi  bizneso-
wych z pasj , zaanga owaniem i ogromn  ch ci  pomocy innym charakte-
rystyczn  dla dzia alno ci dobroczynnej (Roberts i Woods 2005). Jednym 
z przyk adów rozwi zywania problemów spo ecznych za pomoc  realizacji 
przedsi wzi  biznesowych przedstawionych podczas zaj  by  wywiad z za o-
ycielem fundacji „S awek”, która oferuje pomoc by ym wi niom maj cym 

trudno ci z adaptacj  do ycia na wolno ci. Dwie studentki kierunku Zarz -
dzanie z ogromnym zaanga owaniem opowiada y podczas prezentacji 
o warsztacie samochodowym prowadzonym przez fundacj , gdzie byli wi -
niowi znajduj  zatrudnienie i wsparcie. Realizowane przez warsztat zyski 
s  z kolei przeznaczane na dzia alno  fundacji.

Motywacja. Wywiady z przedsi biorcami maj  równie  wp yw na moty-
wacj  uczestników warsztatów do zak adania w asnej dzia alno ci 
gospodarczej. Wizyta w firmie i rozmowa z przedsi biorc  ukazuj  korzy ci 
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z bycia „na swoim”, takie jak mo liwo  realizacji w asnej pasji i zaintere-
sowa , niezale no , swoboda w podejmowaniu decyzji czy korzy ci finan-
sowe. W warunkach sali wyk adowej ten element kompetencji przedsi bior-
czych jest wyj tkowo trudny do kszta towania. Przekaz przedsi biorcy jest 
bardziej wiarygodny, nacechowany cz sto du ym adunkiem pozytywnej 
energii. Osoby przeprowadzaj ce wywiad cz sto s  równie  pod wra eniem 
siedziby firmy i osi gni  jej w a ciciela. Dla studentów niemaj cych w swo-
ich rodzinach tradycji przedsi biorczych cz sto jest to pierwszy bezpo redni 
kontakt z przedsi biorc , podczas którego maj  oni mo liwo  skonfronto-
wania w asnych wyobra e  na temat korzy ci i wad prowadzenia w asnego 
przedsi wzi cia biznesowego z rzeczywisto ci . Rozmowa z przedsi biorc  
mo e sta  si  impulsem do zmiany wybranej cie ki kariery zawodowej 
i powa nym zainteresowaniem si  realizacj  w asnego przedsi wzi cia biz-
nesowego. Trawestuj c s owa wybitnego japo skiego przedsi biorcy Kono-
suki Matsushity, pasja przedsi biorców daje energi  do „rozsiewania iskie-
rek” entuzjazmu w ród innych osób (Matsushita 2002). 

Poczucie w asnej skuteczno ci. Bezpo redni kontakt z przedsi biorc , 
poznanie historii rozwoju jego firmy ma równie  wp yw na poczucie w asnej 
skuteczno ci m odych osób, ich przekonanie o mo liwo ci skutecznego zaini-
cjowania i rozwoju przedsi wzi cia w konkretnych warunkach biznesowych 
za pomoc  dost pnych oraz mo liwych do pozyskania zasobów zarówno 
materialnych, jak i niematerialnych. W ród potencjalnych przedsi biorców 
cz sto pokutuje przekonanie, e jedn  z najwi kszych barier w za o eniu 
i rozwoju w asnej firmy jest brak albo niewystarczaj ce rodki finansowe. 
Jego zaprzeczeniem s  liczne historie sukcesów przedsi biorców rozpoczy-
naj cych od zera, maj cych na starcie jedynie dobry pomys  na biznes, przy 
czym dla jednych miar  sukcesu s  miejsca w setce najbogatszych polaków, 
a dla drugich – utrzymanie si  na rynku przez kilkana cie lat i mo liwo  
przekazania firmy nast pnym pokoleniom. 

Wywiady z przedsi biorcami maj  wp yw na poczucie w asnej skutecz-
no ci studentów. Cz sto tworz  oni obraz w asnych mo liwo ci na podsta-
wie analizy do wiadcze  zast pczych. Po pierwsze przedsi biorcy swoim 
przyk adem pokazuj , co mo na osi gn  za pomoc  okre lonych, cz sto 
do  ograniczonych zasobów na starcie. Pokazuj  równie  warto  zasobów 
niematerialnych, takich jak wiedza, kontakty, innowacyjny pomys  w pocz t-
kowym okresie rozwoju przedsi wzi cia biznesowego. Po drugie studenci 
porównuj  swoje kompetencje przedsi biorcze z kompetencjami przedsi -
biorcy na pocz tku dzia alno ci, przekonuj c si , e pierwszy okres funk-
cjonowania przedsi biorstwa to czas intensywnej nauki dla wielu za o ycieli. 
Pomaga to w unikni ciu pu apki ci g ego przygotowywania si  do za o enia 
w asnej firmy. Warto podkre li , e jedn  z najcz stszych rad przedsi bior-
ców udzielanych m odym osobom, przetaczanych w prezentacjach i rapor-
tach studentów jest zach canie do wi kszej odwagi w podj ciu pierwszego 
kroku – za o enia w asnego przedsi biorstwa.
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Zadanie polegaj ce na przeprowadzeniu wywiadu z przedsi biorc  
pomaga równie  kszta towa  kompetencje spo eczne studentów, a tak e 
doskonali  umiej tno ci w zakresie prowadzenia bada  jako ciowych. Jed-
nym z pierwszych wyzwa , z którymi maj  do czynienia studenci, jest prze-
konanie przedsi biorcy do udzielenia wywiadu. Jest to szczególnie trudne, 
je li kontakt jest nawi zywany z ca kowicie obc  osob . Studenci maj  mo -
liwo  zweryfikowania swoich umiej tno ci w zakresie komunikacji spo ecz-
nej i negocjacji. Wywiad z przedsi biorc  jest zadaniem zazwyczaj wykony-
wanym w grupie. Z o ony charakter zadania i sztywne ramy czasowe 
wymagaj  efektywnej pracy zespo owej. W ród studentów na pocz tku albo 
w trakcie realizacji zadania pojawia si  pytanie o mo liwo  wykonania 
zadanie jednoosobowo, co w cz ci przypadków jest efektem konfliktów 
pojawiaj cych si  w grupie. Odpowied  na nie jest uzale niona od celów 
i strategii przyj tych przez wyk adowc . Warto jednak podkre li , e wywiad 
z przedsi biorc  jest znakomit  okazj  do sprawdzenia i doskonalenia umie-
j tno ci pracy w grupie, z której nie warto rezygnowa .

Wywiad z przedsi biorc  jest równie  okazj  do doskonalenia umiej t-
no ci badawczych uczestników zaj . Wymaga od nich sformu owania pyta  
badawczych, zaprojektowania i poprawnego przeprowadzenia procesu 
badawczego, w którym powinny znale  si  równie  inne metody groma-
dzenia danych, takie jak obserwacja, analiza materia ów zastanych, a nast p-
nie dokonania analizy pozyskanego materia u empirycznego. Wa n  rol  
w ocenie umiej tno ci w zakresie prowadzenia wywiadu odgrywa transkryp-
cja wywiadu, obowi zkowo umieszczana w za cznikach do raportu. Na jego 
podstawie mo na oceni  jako  interakcji zachodz cej pomi dzy badaczem 
a przedsi biorc , sposób formu owania pyta , umiej tno ci w zakresie utrzy-
mania w a ciwej dynamiki rozmowy, podchwytywania wa nych w tków oraz 
zaanga owanie badacza. Zdarzaj  si  sytuacj , kiedy ca y ci ar prowadze-
nia rozmowy bierze na siebie przedsi biorca, a sporadyczne pytania jedynie 
zaburzaj  przebieg interakcji. 

W znacznie atwiejszej sytuacji zazwyczaj znajduj  si  osoby, które prze-
prowadzaj  wywiad ze swoimi bliskimi prowadz cymi dzia alno  gospodar-
cz , poniewa  daje to mo liwo  zadawania dodatkowych pyta  po zako -
czeniu rozmowy w celu uzupe nienia luk zidentyfikowanych podczas analizy. 
Innym atutem jest u atwiony dost p do innych cz onków rodziny, którzy 
cz sto oferuj  inn  perspektyw  spojrzenia na te same wydarzenia w histo-
rii rozwoju przedsi biorstwa. Wywiad z przedsi biorc  przeprowadzany 
w ramach zaj  z przedsi biorczo ci mo e równie  zosta  wykorzystany do 
przetestowania pyta  do pracy dyplomowej. 

3. Wywiad z przedsi biorc

Zadanie polega na przeprowadzeniu wywiadu z wybranym przedsi biorc  
i sk ada si  z nast puj cych etapów:
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– wyboru przedsi biorcy,
– opracowania scenariusza wywiadu na podstawie stawianych pyta  badaw-

czych,
– przeprowadzenia wywiadu,
– analizy zgromadzonego materia u empirycznego,
– przygotowania raportu,
– przygotowania i przeprowadzenia prezentacji wyników badania grupie.

Pierwszym krokiem jest postawienie pytania badawczego, na które odpo-
wiedzi uczestnicy kursu b d  poszukiwa  w swoim badaniach. Mo e to by  
na przyk ad pytanie o czynniki, które sprawi y, e przedsi biorca osi gn  
sukces. Interesuj ce mo e by  równie  zbadanie samego pojmowania kate-
gorii sukcesu przez przedsi biorców, które jest bardzo zró nicowane i mo e 
dostarczy  wgl du w rzeczywist  motywacj  rozmówców do prowadzenia 
w asnej firmy. Nie mniej interesuj ca jest równie  analiza uwarunkowa  
pora ek przedsi biorców, jednak temat ten jest niezwykle rzadko podejmo-
wany przez studentów, ze wzgl du na niech  przedsi biorców do opowia-
dania o swoich niepowodzeniach. Wyj tek stanowi  sytuacj , kiedy przed-
si biorcom udaje si  z powodzeniem wyj  z sytuacji kryzysowych, które 
z perspektywy dnia dzisiejszego s  traktowane przez nich jako ród o cen-
nej wiedzy p yn cej z do wiadczenia. 

Wybór przedsi biorcy. Zazwyczaj uczestnicy kursu maj  wolno  w wybo-
rze przedsi biorców, przy czym mog  to by  osoby, które stoj  na czele 
w asnych przedsi biorstw, jak i mened erowie w korporacjach podejmuj cy 
dzia ania przedsi biorcze. Cz sto studenci si gaj  do znanych postaci, 
zw aszcza kiedy znajduj  si  one w zasi gu ich sieci osobistych kontaktów. 
W ten sposób w poprzednim roku akademickim na zaj ciach zosta y przed-
stawione prezentacje o tak znakomitych postaciach polskiej przedsi bior-
czo ci, jak Bo ena Batycka, J drzej Witchen czy Andrzej Blikle. Zdarzaj  
si  równie  sytuacje, kiedy studentom udaje si  namówi  znanych przed-
si biorców do udzielenia wywiadu dzi ki sile argumentacji i ogromnemu 
zaanga owaniu. Tak jeden z zespo ów przeprowadzi  wywiad z Tadeuszem 
Wojasem, zadaj c cz  pyta  podczas podró y samochodem na jedno ze 
spotka  biznesowych, na które spieszy  si  przedsi biorca. 

Wa ne jest zach cenie studentów do poszukiwania interesuj cych przy-
padków, wytworzenie atmosfery zdrowej konkurencji pomi dzy zespo ami 
w grupie. Zdarzaj  si  sytuacje, kiedy zespo y przeprowadzaj  po kilka 
wywiadów, dokonuj c nast pnie analizy porównawczej albo wybieraj c naj-
bardziej interesuj cy z nich do prezentacji. Zespo y decyduj  si  czasami 
na drugi wywiad z innym przedsi biorc , kiedy nie s  zadowoleni z przebiegu 
pierwszej rozmowy i pozyskanych podczas niej informacji.

Cz sto uczestnicy kursu decyduj  si  na wywiady z rodzicami prowadz -
cymi dzia alno  albo innymi przedsi biorcami z rodziny. W zdecydowanej 
wi kszo ci przypadków takie wywiady prowadz  do nieoczekiwanych odkry  
na temat historii i sposobów funkcjonowania rodzinnego biznesu, a w cz -
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ci przypadków staj  si  pierwsz  okazj  do d u szej rozmowy na temat 
funkcjonowania firmy pomi dzy za o ycielem a potencjalnymi sukcesorami. 

Formu a zadania „wywiad z przedsi biorc ” nie ogranicza studentów do 
konieczno ci przeprowadzenia rozmowy z w a cicielem przedsi biorstwa. 
Mo e to by  równie  osoba zatrudniona na stanowisku mened erskim 
w korporacji , która aktywnie podejmuje dzia ania przedsi biorcze, poszu-
kuj c szans rynkowych i wdra aj c innowacyjne rozwi zania w ramach ist-
niej cych struktur organizacyjnych. Wywiad z intraprzedsi biorc  jest znacz-
nie bardziej wymagaj cym zadaniem, na które decyduje si  zazwyczaj ma a 
grupa osób.

Opracowanie scenariusza wywiadu. Zazwyczaj pierwszym wywiadom, 
a w przypadku uczestników kursów z przedsi biorczo ci zazwyczaj tak jest, 
towarzyszy du y stres. Dobrym rozwi zaniem dla pocz tkuj cych badaczy 
jest przygotowanie listy tematów wraz z zestawem konkretnych pyta , które 
mog  by  zadawane w trakcie wywiadu. Nale y zwróci  uwag  na sposób 
formu owania pyta , które powinny mie  charakter otwarty, zach caj cy do 
d u szych wypowiedzi. Wa ne jest równie  dostosowanie pyta  do specyfiki 
rozmówców, u ywanego przez nich j zyka. Studenci s  cz sto sk onni do 
formu owania pyta  z wykorzystaniem s ownictwa typowego dla podr cz-
ników i publikacji naukowych, co powoduje trudno ci w porozumieniu si  
z rozmówc . 

Przy opracowywaniu scenariusza wywiadu studenci cz sto oczekuj  goto-
wego zestawu pyta , które powinni zada  w trakcie rozmowy. Za ograni-
czeniem si  jedynie do sformu owania problemu badawczego przemawiaj  
takie czynniki, jak sk onienie studentów do w asnych poszukiwa  i otwar-
to ci na odkrywanie nowych faktów i zale no ci, doskonalenie umiej tno ci 
w formu owaniu w a ciwych pyta  we w a ciwych momentach rozmowy, 
konieczno  dostosowania pyta  do rozmówcy, unikni cie szablonowego 
charakteru prezentacji przygotowanych na podstawie wywiadów.

Przeprowadzenie wywiadu. yjemy obecnie w „spo ecze stwie wywiadu”, 
jak podkre laj  w jednej ze swoich publikacji Atkinson i Silverman (1997), 
na co dzie  maj c do czynienie z ró nymi jego formami. Jednak mimo to 
przeprowadzenie dobrego wywiadu nie jest spraw  prost , wymaga powa -
nego przygotowania oraz umiej tno ci w zakresie prowadzenia rozmowy. 
Ze wzgl du na fakt, e dla wielu studentów wywiad z przedsi biorc  jest 
pierwszym do wiadczeniem z badaniami jako ciowymi, warto po wi ci  czas 
na przedstawienie wskazówek, które u atwi  przeprowadzenie rozmowy. 

Cz  studentów zazwyczaj decyduje si  na zarejestrowanie nie tylko 
d wi ku, lecz równie  obrazu, a nast pnie wykorzystuje fragmenty wywiadu 
podczas prezentacji, co wzbudza zazwyczaj wi ksze zainteresowanie kolegów. 
Warto zwróci  uwag  na wybór miejsca przeprowadzenia wywiadu, który 
najlepiej jest przeprowadzi  w naturalnym rodowisku badanego – siedzibie 
firmy. Taka rozmowa pozwoli na zgromadzenie równie  wielu interesuj cych 
informacji w wyniku obserwacji.
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Wa n  kwesti  do rozstrzygni cia jest zgoda na przeprowadzanie wywia-
dów za po rednictwem technologii internetowych. Z jednej strony uniemo -
liwiaj  one skorzystanie z innych róde  danych, takich jak obserwacja, 
rozmowy z przedstawicielami najbli szego otoczenia przedsi biorcy, z dru-
giej za  stwarzaj  unikaln  mo liwo  dotarcia do interesuj cych osób pro-
wadz cych dzia alno  w ró nych zak tkach wiata. Przeprowadzenie wywia-
dów za po rednictwem Internetu jest równie  znacznym u atwieniem dla 
studentów zagranicznych, którzy ze wzgl du na barier  j zykow  czasami 
maj  problemy ze znalezieniem na miejscu przedsi biorców ch tnych do 
rozmowy w j zyku angielskim. 

Analiza zgromadzonego materia u empirycznego. Pierwszym krokiem 
w analizie zgromadzonego materia u jest transkrypcja wywiadu, która mo e 
liczy  od kilku do kilkudziesi ciu stron. Najd u sza transkrypcja, z któr  
mia am do czynienia w wywiadach przeprowadzanych przez studentów, 
liczy a 56 stron standardowego maszynopisu. rednia liczba stron to 7–8. 
Co jest interesuj ce, zespó , który przeprowadzi  najd u szy wywiad (byli 
to studenci kierunku Administracja) na pocz tku by  przeciwny wykonaniu 
tego zadania. Jednak niezwykle wa n  rol  odegra  tu przedsi biorca, który 
zachwyci  ich swoj  pasj , mia o ci  w podejmowaniu nowych wyzwa  
i posiadan  wiedz . W efekcie studenci przygotowali bardzo dobry raport, 
a prezentacja zosta a uznana przez grup  za najlepsz . 

Wa n  kwesti  jest zwrócenie uwagi studentów na konieczno  czenia 
danych pozyskanych z ró nych róde : wywiadów z przedsi biorc  oraz jego 
najbli szym otoczeniem, obserwacji, materia ów prasowych, zach caj c do 
poszukiwania potencjalnych niezgodno ci, które przy dalszej analizie mog  
sta  si  ród em cennej wiedzy. 

Przygotowanie raportu. Raport z wywiadu zazwyczaj sk ada si  z trzech 
podstawowych cz ci: sylwetki przedsi biorcy i opisu firmy, analizy problemu 
badawczego oraz transkrypcji wywiadu. Pierwsza cze  zazwyczaj jest sto-
sunkowo krótka; zawiera najwa niejsze informacje o firmie oraz jej w a ci-
cielu i mo e by  przygotowywana wed ug dostarczonego przez prowadz cego 
zaj cia szablonu. Cz  przedsi biorców pragnie zachowa  anonimowo , 
nie wyra aj c zgody na ujawnienie danych osobowych oraz nazwy firmy. 
W raportach mo e to by  jak najbardziej dopuszczalne, natomiast obni a 
to w sposób zdecydowany atrakcyjno  prezentacji. Odbiór analizy dotycz -
cej anonimowej postaci XXX jest zgo a inny ni  konkretnego przedsi biorcy. 
W zwi zku z tym prezentacje na temat anonimowych przedsi biorców nie 
s  dopuszczalne, co w efekcie powoduje rezygnacj  z takich przypadków 
i poszukiwanie bardziej otwartych osób.

Analiza problemu badawczego jest g ówn  cz ci  raportu, w której 
studenci dostarczaj  odpowiedzi na stawiane pytania badawcze. Warto zwró-
ci  uwag  studentów na aktywne korzystanie z cytatów z wywiadu, które 
stanowi  znakomit  ilustracj  prowadzonego wywodu, a tak e poprawne 
korzystanie z innych róde , w tym literaturowych. 
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Obowi zkowym elementem za czników do raportu jest transkrypcja 
wywiadu, która pozwala uzyska  wgl d w przebieg rozmowy. Istotnym u a-
twieniem dla studentów przeprowadzaj cych wywiady w innych j zykach 
ni  obowi zuj cy na studiach jest utworzenie przez prowadz cego zaj cia 
listy akceptowanych j zyków transkrypcji, co pozwoli na unikni cie czaso-
ch onnego t umaczenia ca o ci wywiadu. W ród za czników do raportu 
cz sto znajduj  si  broszury reklamowe. Najbardziej zaskakuj cym za cz-
nikiem by  natomiast kawa ek szyby kuloodpornej o grubo ci kilkunastu 
milimetrów opatentowanej i produkowanej przez jednego z przedsi biorców, 
z którym studenci przeprowadzili wywiad.

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji. Prezentacja wyników bada  
jest zdecydowanie najbardziej interesuj c  pod wzgl dem poznawczym cz -
ci  zadania, podczas której studenci maj  okazj  do podzielenia si  wiedz  

zdobyt  na podstawie analizy danych empirycznych zgromadzonych podczas 
wywiadu z grup . Niezwykle istotny jest wybór pierwszej prezentacji, która 
nadaje ton pozosta ym. Dobrym pomys em jest równie  wytworzenie atmos-
fery zdrowej rywalizacji w grupie poprzez og oszenie konkursu na najlepsz  
prezentacj  wywiadu z przedsi biorc . Jest ona wy aniana na podstawie 
g osowania uczestników kursu, a jej autorzy uzyskuj  dodatkowe punkty 
albo specjaln  nagrod . Powa nym ograniczeniem jest tu kierowanie si  
przyja ni , a nie kwestiami merytorycznymi podczas wy aniania zwyci skiego 
zespo u przez uczestników grupy. 

Elementem zwi kszaj cym efektywno  przekazu s  nagrania wideo, 
rekwizyty czy zdj cia wykorzystywane przez studentów w prezentacjach. Ich 
umiej tne wykorzystanie sprzyja lepszemu zrozumieniu specyfiki biznesu, 
a tak e skupieniu uwagi na prezentowanych zagadnieniach. Nagrania wideo 
umieszczane w prezentacji cz sto zawieraj  najciekawsze albo najbardziej 
kontrowersyjne wypowiedzi przedsi biorców, czasami jest to krótka wirtualna 
wycieczka po firmie. W ród rekwizytów najcz ciej pojawiaj  si  produkty 
firmy, cho  najbardziej zaanga owani potrafi  równie  zorganizowa  podczas 
prezentacji krótk  demonstracj  us ug.

4. ród a potencjalnych trudno ci

Jednym z najcz stszych problemów, zg aszanych przez studentów jest 
brak przedsi biorcy w najbli szym otoczeniu, z którym mogliby oni prze-
prowadzi  wywiad. Zazwyczaj jest to jedynie pozorny problem, który studenci 
potrafi  rozwi za  we w asnym zakresie. Nawi zanie kontaktu z przedsi -
biorc  oraz przekonanie go do udzielenia wywiadu jest cz ci  zadania. 
Warto zach ci  studentów do kontaktu z przedsi biorcami nale cymi do 
ró nych stowarzysze . Zazwyczaj s  oni bardziej ch tni do po wi cenia czasu 
na rozmow . Innym problemem jest brak zgody na ujawnienie danych oso-
bowych, co nie daj  mo liwo ci zespo owi zdobycia punktów za prezentacj . 
Zdecydowanie najgorszym przypadkiem s  sytuacje, kiedy rozmówcy cofaj  
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zgod  na ujawnienie danych bezpo rednio przed zaplanowanym terminem 
prezentacji, co uniemo liwia zespo owi przeprowadzenie innego wywiadu. 

Inn  potencjaln  trudno ci  mo e by  nadmierna personalizacja pre-
zentacji. Zdarzaj  si  sytuacje, kiedy studenci, przedstawiaj c historie roz-
woju przedsi wzi  biznesowych, podsycani zainteresowaniem kolegów 
nadmiernie koncentruj  si  na szczegó ach ycia prywatnego przedsi bior-
ców, dochodz c do detali, które nie powinny zosta  ujawnione. Dotyczy to 
g ównie wywiadów z bliskimi osobami, kiedy przedsi biorca nie jest jedynym 
ród em informacji. Warto zwróci  uwag  studentów na kwesti  etyki badaw-

czej, aby unikn  na zaj ciach k opotliwych sytuacji.
Podczas pracy nad projektem badawczym i przygotowaniem prezentacji 

mo e równie  doj  do ró nego rodzaju konfliktów w zespo ach, szczególnie 
je li licz  one ponad dwie osoby. Najcz ciej grupy powstaj  wokó  studentów, 
które maj  w swoich sieciach kontaktów spo ecznych przedsi biorców, nato-
miast nie zawsze spe niaj  one podj te przez siebie zobowi zania. W rezul-
tacie konfliktu mo e doj  do podzia u zespo u, którego cz onkowie realizuj  
nast pnie odr bne projekty badawcze i oczekuj  czasu na prezentacje na 
zaj ciach. Warto na pocz tku og  osi  konsekwencje rozpadu grupy, aby zmo-
tywowa  ich uczestników do bardziej aktywnego poszukiwania kompromisu. 

Istotnym ograniczeniem wywiadów z przedsi biorcami jest mo liwo  
wyci gania przez studentów wniosków na podstawie pojedynczych, cz sto 
wyj tkowo barwnych przypadków. Podczas prezentacji ch tnie akcentowane 
s  takie kwestie, jak porzucenie studiów przez przedsi biorców osi gaj cych 
obecnie sukcesy w biznesie czy rola przypadku. Takie kwesti  stanowi  zna-
komite tematy do dyskusji podczas zaj , które po bardziej dog bnej ana-
lizie mog  doprowadzi  studentów do odmiennych wniosków ni  pocz tkowo 
sformu owane. 

5. Podsumowanie

Wywiady z przedsi biorcami s  nie tylko efektywnym narz dziem 
w kszta towaniu kompetencji przedsi biorczych, lecz tak e oferuj  mo liwo  
weryfikacji innych efektów kszta cenia realizowanych w ramach danego 
programu studiów, takich jak umiej tno ci w zakresie prowadzenia bada  
empirycznych, pracy zespo owej, efektywnej komunikacji, profesjonalnych 
prezentacji i wielu innych. Ich ocena jest integraln  cz ci  systemu zapew-
nienia jako ci kszta cenia w instytucjach szkolnictwa wy szego. Prezentacje 
wywiadów z przedsi biorcami pozwalaj  równie  na wzbogacenie zaj  
o interesuj ce z punktu widzenia studentów studia przypadku, a tak e zwi k-
szaj  wiarygodno  przekazywanych tre ci kszta cenia, za którymi cz sto 
stoj  wieloletnie do wiadczenie w biznesie i sukcesy na arenie mi dzyna-
rodowej. Prezentacje na temat firm rodzinnych to równie  okazja do nawi -
zania kontaktów biznesowych w grupie, które w przysz o ci mog  prowadzi  
do realizacji nowych przedsi wzi .
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