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Przedsi�biorczo�� – cecha po�dana u uczestników rynku 

pracy w dobie globalizacji 

Wprowadzenie – globalizacja jako czynnik generuj�cy przemiany 

we współczesnym �wiecie i na rynku pracy 

Wszystkie aspekty współczesnej cywilizacji maj
 wymiar globalny. Cechuje 

j
 ogromne przy�pieszenie. Jako czynniki intensyfikuj
ce procesy globalizacyj-

ne najcz��ciej wymienia si� nowoczesn
 technik�, rozwijaj
ce si� w zawrotnym 

tempie technologie informacyjne – „uznawane za jeden z najwa�niejszych czyn-

ników sprawczych współczesnej globalizacji” [Golka 2012: 134], poniewa�

„wskutek łatwo�ci przesyłania obrazu i informacji, �wiat stał si� przejrzysty, 

mały, przekształcił si� w globaln
 wiosk�. Zamiast si� rozszerza�, w rzeczywi-

sto�ci si� (w �wiadomo�ci ludzi) pomniejszył” [Szyma�ski 2001: 29]. Dzi�ki 

tym technologiom ani czas, ani przestrze� nie stanowi
 �adnej bariery w przeka-

zie i odbiorze informacji, która jest w tej samej chwili dost�pna we wszystkich 

miejscach multimedialnego �wiata. Nowoczesne technologie „ruguj
 miejsca 

pracy masowo i bezlito�nie. Za spraw
 ci
głego wdra�ania ulepszonych techno-

logii niemal ka�d
 prac� b�dzie mo�na wkrótce wykona� taniej ni� przy pomocy 

najta�szej nawet siły roboczej. W takich okoliczno�ciach zatrudnienie b�dzie 

systematycznie redukowane” [Bartz 2008: 36]. 

W globalnej gospodarce bezustannie zwi�ksza si� konkurencyjno��. By jej 

sprosta�, przedsi�biorstwa musz
 dysponowa� odpowiednim kapitałem intelek-

tualnym, który znacznie bardziej wpływa na ich efektywne funkcjonowanie ni�

wyposa�enie techniczne, czy zasoby finansowe, „nakłady pracy fizycznej i su-

rowców trac
 na znaczeniu zarówno jako składnik kosztów komparatywnych, 

jak i czynnik konkurencji. Zyskuje natomiast na znaczeniu wiedza jako �ródło 

tworzenia kluczowych zdolno�ci firmy (core competencies), które polegaj
 na 

opanowaniu podstawowych procesów biznesu z punktu widzenia szybko�ci, 

jako�ci, precyzji, kosztów, poziomu serwisu, a tak�e ukierunkowania organizacji 

na cele rynkowe” [Penc 2010: 60]. Wzrost zatrudnienia na rynku pracy „staje si�

pochodn
 wzrostu wiedzy i umiej�tno�ci. Współczesna organizacja potrzebuje 

bowiem przede wszystkim ludzi, którzy posiadaj
 �rodki »produkcji« w postaci 

kompetencji” [Gableta 2003: 207]. Coraz bardziej wzrasta� b�dzie znaczenie 

kapitału intelektualnego pracowników i ich kompetencji zawodowych, poniewa�

„w przeciwie�stwie do zasobów materialnych zasoby »intelektualne« s
 niewy-

czerpane i tu wła�nie tkwi
 najwi�ksze rezerwy” [Wilsz 2009: 47]. 
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1. Cechy po�dane u pracowników funkcjonuj�cych na współczesnym  

rynku pracy 

Zwi�kszaj
ce si� tempo zmian cywilizacyjnych b�dzie powodowało „gł�bo-

kie przemiany na globalnym rynku pracy. Pojawi si� zapotrzebowanie na nowe 

zawody. Zmieni si� charakter pracy. Pojawi si� zapotrzebowanie na pracowni-

ków krytycznych, przedsi�biorczych, kreatywnych, z wyobra�ni
, o wysokim 

poziomie inteligencji, maj
cych umiej�tno�ci interpersonalne na bardzo wyso-

kim poziomie, umiej
cych skutecznie przetwarza� informacje, zdolnych do sa-

modzielnej i odpowiedzialnej pracy, daj
cej mo�liwo�� wykorzystania wszyst-

kich swoich atutów, chc
cych i umiej
cych podejmowa� samodzielne decyzje, 

poszukuj
cych w pracy gł�bszego sensu oraz otwartych na proces kształcenia. 

Nowo pojawiaj
ce si� problemy w procesie pracy b�d
 wymagały wzrostu kwa-

lifikacji zatrudnionych osób oraz ich stałego rozwoju. Nale�y oczekiwa�, �e 

zwi�kszy si� elastyczno�� zatrudnienia i płac, co przyczyni si� do pogł�biania 

nierówno�ci płacowych” [Wilsz 2011: 105]. 

Zwi�kszaj
 si� wymagania stawiane pracownikom odno�nie ich wiedzy, 

kompetencji, kwalifikacji i cech osobowo�ciowych, „od pracowników oczekuje 

si� mistrzostwa nie tylko w jednym rodzaju pracy, ale zdobycia całego konglo-

meratu umiej�tno�ci, które nieustannie trzeba doskonali�, oraz uczestniczenia  

w organizowaniu mo�liwie najlepszego sposobu wykonywania pracy” [Schultz 

D.P., Schultz S.E. 2002: 33]. 

Współczesnych pracowników powinna cechowa�: 

− umiej�tno�� wykorzystywania wiedzy do rozwi
zywania globalnych proble-

mów; 

− umiej�tno�� operowania informacjami (wyszukiwania, selekcjonowania, 

analizowania, przechowywania); 

− umiej�tno�� szybkiego przetwarzania du�ych ilo�ci informacji, tworzenia 

informacji własnych, wykorzystywania przetwarzanych informacji; 

− umiej�tno�� dokonywania syntezy; 

− umiej�tno�� komunikowania si�; 

− przedsi�biorczo��, która sprzyja podejmowaniu innowacyjnych działa�, wy-

magaj
cych przedsi�biorczo�ci intelektualnej; 

− umiej�tno�� bycia niezale�nym i samodzielnym; 

− kreatywno��, pozwalaj
ca na generowanie oryginalnych, nowatorskich po-

mysłów; 

− elastyczno�� my�lenia, pozwalaj
ca na oderwanie si� od powszechnie obo-

wi
zuj
cych schematów; 

− umiej�tno�� przystosowywania si� do zmian; 

− umiej�tno�� samodzielnego podejmowania decyzji; 

− umiej�tno�� formułowania problemów i szukania ich rozwi
za�; 

− umiej�tno�� uczenia si� i doskonalenia; 
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− zdolno�� wyszukiwania i przetwarzania informacji, zdolno�� do pracy zespo-

łowej (coraz mniej zhierarchizowanej oraz umiej�tno�� współdziałania z in-

nymi); 

− umiej�tno�� odpowiedniego reagowania w nieprzewidzianych sytuacjach; 

− umiej�tno�� organizowania pracy własnej. 

Pracownicy powinni bezustannie zwi�ksza� zakres swych umiej�tno�ci – 

chodzi przede wszystkim o umiej�tno�ci pozwalaj
ce im na niezale�ne funkcjo-

nowanie, polegaj
ce na samodzielnym i kreatywnym rozwi
zywaniu proble-

mów. 

2. Przedsi�biorczo�� jako okre�lony rodzaj zachowa� człowieka 

Kazimierz Migdał definiuje przedsi�biorczo�� jako zdolno�� jednostki do 

podejmowania inicjatyw, pomysłowo�ci, zaradno�ci i osi
gania zamierzonych 

celów wykraczaj
cych poza działania rutynowe [Migdał 2001]. 

Według Lecha Miliana, „przedsi�biorczo�� jest rodzajem zachowania pra-

cowniczego lub rynkowego, które w zale�no�ci od rozmaitych okoliczno�ci 

rynkowych (miejsce ujawniania si�, przedmiot działalno�ci), dyspozycji osobni-

czych osoby przedsi�biorczej oraz efektu w postaci dzieła ocenianego jako suk-

ces – zawiera w sobie zarówno cechy zawodu, jak i powołania” [Milian 2002: 

143]. Autor tej definicji zwraca uwag�, �e „przedsi�biorczo�� jest w pewnej 

mierze wrodzon
 dyspozycyjno�ci
 psychiczn
, jak te� nabyt
 w toku nauki 

umiej�tno�ci
” [Milian 2002: 145]. 

Stefan Tokarski uwa�a, �e „przedsi�biorczo�� w jej współczesnym znacze-

niu mo�na okre�li� jako poszukiwanie mo�liwo�ci działania bez wzgl�du na 

zasoby b�d
ce aktualnie do dyspozycji” [Tokarski 1998: 150]. 

Peter F. Drucker, ujmuj
c przedsi�biorczo�� jako systematyczn
 innowacj�

opart
 na pojawiaj
cych si� zmianach i wychodzeniu poza utarte schematy my-

�lenia, definiuje j
 jako zdolno�� do innowacji, podejmowania skalkulowanego 

ryzyka, zaprojektowania i doprowadzenia do ko�ca okre�lonego projektu [Druc-

ker 1992]. Według tego autora, o s o b a  w  p e ł n i  p r z e d s i � b i o r c z a  

posiada cech� innowacyjno�ci – samona�ladowanie w działaniu nie pozwala 

uwa�a� człowieka za w pełni przedsi�biorczego. 

Jan F. Terelak uwa�a, �e „przedsi�biorczo�� przejawia si� specyficznymi 

zachowaniami, takimi jak mi�dzy innymi: umiej�tno�� formułowania celu  

działania przedsi�biorczego jako pewnego pomysłu; uszczegółowienie celów 

działania poprzez wyodr�bnienie celów cz
stkowych i wst�pny dobór �rodków 

(społeczno-ekonomicznych i osobowych) działania; podj�cie decyzji odno�nie 

do wyboru konkretnego projektu działania z wielu rozwa�anych; zdefiniowanie 

wszystkich przedsi�wzi�� do realizacji konkretnego projektu” [Terelak  

2005: 89]. 

Człowiek przedsi�biorczy przedstawiany jest jako osobowo�� nastawiona na 

osi
gni�cia, twórcze działania, maksymalizacj� okazji, uwa�a si� te�, �e taki 
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człowiek podejmuje skuteczne działania na zasadzie samosterowno�ci, d
�y do 

zmian, niepowodzenia i pora�ki traktuje jako mobilizuj
ce wyzwanie, im wi�cej 

wykazuje samodzielno�ci, tym bardziej jest przedsi�biorczy. Kolejn
 wa�n
 jego 

cech
 jest asertywne my�lenie i działanie, dzi�ki którym wierzy we własne siły, 

jest otwarty, konkretny, bezpo�redni, stanowczy w istotnych problemach, zo-

rientowany na szukanie rozwi
za�, otwarcie wyra�a własne opinie, umie kiero-

wa� swoim zachowaniem stosownie do rezultatu, jaki pragnie osi
gn
�, przygo-

towany jest na konieczno�� kompromisu itp. [Alberti 2004]. 

Przedsi�biorczo�� wewn�trzn
 instytucji zapewniaj
 przedsi�biorczy pra-

cownicy, których cechuje to, �e: 

− wykazuj
 umiej�tno�� twórczego my�lenia; 

− posiadaj
 zdolno�ci do wprowadzania innowacji i planowania działa�; 

− wol
 pracowa� w warunkach wzgl�dnego bezpiecze�stwa stwarzanych przez 

du�
 organizacj�; 

− najlepiej czuj
 si� w sytuacjach ci
głych, a niekiedy nawet radykalnych 

zmian; 

− maj
c ku temu okazj�, inicjuj
 proces zmian [Bagi�ski 2000: 356]. 

Według Tomasza Gruszewskiego, ludzie s
 bardziej przedsi�biorczy od in-

nych, je�li posiadaj
 nast�puj
ce cechy: 

− zdolno�� i gotowo�� przejmowania inicjatywy; 

− umiej�tno�� podejmowania decyzji w sytuacjach braku pełnej informacji  

i godzenia si� na ryzyko; 

− branie na siebie wi�kszych obowi
zków, a nawet długotrwałego wysiłku; 

− zdolno�� rozumienia potrzeb rynku, czasem ich prognozowania i wyprze-

dzania; 

− kojarzenie informacji z ró�nych dziedzin; 

− zdolno�� kierowania lud�mi, nie tylko w strukturze formalnej, ale tak�e bu-

dzenia entuzjazmu i zaufania (cechy przywódcze) [Gruszewski 1994: 75].  

Na podejmowanie przedsi�biorczych działa� ma wpływ wiele ró�nych 

czynników, mi�dzy innymi: 

− indywidualne; 

− zwi
zane z oddziaływaniem grup społecznych; 

− o charakterze społeczno-ekonomicznym [Mandel 1994: 77]. 

Według L. Miliana, osoba przedsi�biorcza powinna posiada� niezb�dn


wiedz� o terenie swojego przyszłego działania, tzn. wiedz� o rynku, a ponadto 

powinien j
 cechowa�: 

− dynamizm działaniowy; 

− zrównowa�enie intelektualne i emocjonalne; 

− zdolno�� przewodzenia i współpracy z innymi lud�mi; 

− odwaga potrzebna w podejmowaniu ryzyka; 

− pewno�� siebie; 
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− ambicja wyra�aj
ca si� w posiadaniu okre�lonych aspiracji zawodowych  

i �yciowych [Milian 2002: 146–149]. 

3. Wła�ciwo�ci sterownicze pracownika sprzyjaj�ce jego przedsi�biorczo�ci 

Zachowania człowieka przedsi�biorczego zale�
 od dwóch grup czynników: 

zewn�trznych, tzn. �rodowiskowych oraz wewn�trznych, tzn. osobowo�ciowych. 

Z systemowego punktu widzenia osobowo�� człowieka stanowi zespół cech 

osobowo�ci pełni
cych funkcje analogiczne do tych, które pełni
 stałe i zmienne 

wła�ciwo�ci sterownicze systemu autonomicznego. Na bazie teorii tego systemu, 

autorstwa Mariana Mazura [Mazur 1966], opracowałam koncepcj� stałych in-

dywidualnych cech osobowo�ci [Wilsz 2009: 88–93, 261–285], w której rozpa-

trywane s
 dwie grupy cech:  

− I grupa – stałe indywidualne cechy osobowo�ci w dziedzinie funkcji intelek-

tualnych (przetwarzalno��, odtwarzalno��, talent) – od wielko�ci tych cech za-

le�y funkcjonowanie intelektualne: zdolno�ci kojarzenia, zdolno�ci analizowa-

nia, syntetyzowania i przewidywania, trafno�� podejmowanych decyzji itp. 

− II grupa – stałe indywidualne cechy osobowo�ci w dziedzinie stosunków 

interpersonalnych (emisyjno��, tolerancja, podatno��) – od wielko�ci tych 

cech zale�
 przede wszystkim umiej�tno�ci interpersonalne oraz umiej�tno�ci 

wywi
zywania si� z ról zawodowych najbardziej odpowiednich dla danego 

człowieka. 

Analiza cech człowieka, które sprzyjaj
 twórczej przedsi�biorczo�ci oraz 

analiza stałych indywidualnych cech osobowo�ci pozwala stwierdzi�, �e lu-

dziom przedsi�biorczym i kreatywnym potrzebna jest: 

− d u � a  p r z e t w a r z a l n o � �  mi�dzy innymi ze wzgl�du na: „otwarty 

umysł”, d
�enie do zdobywania nowych informacji i umiej�tno�� ich prze-

twarzania, umiej�tno�� kojarzenia informacji z ró�nych dziedzin, umiej�t-

no�� podejmowania decyzji w sytuacjach braku pełnej informacji, zdolno��

rozumienia potrzeb rynku i prognozowania ich, zdolno�� do spostrzegania  

w wydarzeniach reguł i ogólnych schematów; 

− d u � a  o d t w a r z a l n o � �  mi�dzy innymi ze wzgl�du na konieczno��

pami�tania wa�nych informacji; 

− t a l e n t  zgodny z dziedzin
 działalno�ci oraz talent organizacyjny ze 

wzgl�du na zdolno�� do tworzenia innowacji, twórcze my�lenie, oryginal-

no��, innowacyjno�� i kreatywno��, zaanga�owanie w podejmowane przed-

si�wzi�cia; 

− e m i s y j n o � �  d o d a t n i a  ze wzgl�du na: twórczy charakter pomy-

słów i koncepcji, spontaniczno�� w kreowaniu własnych pomysłów, działal-

no�� w dziedzinie artystycznej; 

− e m i s y j n o � �  u j e m n a  ze wzgl�du na: skuteczno�� działania, umie-

j�tno�� wprowadzania innowacji, umiej�tno�� planowania działa�, zdolno��
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przewodzenia, mobilizacj� w trudnych sytuacjach, dynamizm działaniowy, 

umiej�tno�� sprostania radykalnym zmianom, inicjowanie procesu zmian, 

d
�enie do realizowania u�ytecznych działa�, zdolno�� kierowania lud�mi, 

orientacj� na zadania, rezultaty i na przyszło��, umiej�tno�� przewidywania, 

zdolno�� do wdra�ania innowacji; 

− d u � a  t o l e r a n c j a  ze wzgl�du na: łatwo�� nawi
zywania kontaktów, 

zdolno�� współpracy z innymi lud�mi, umiej�tno�ci komunikowania si� z in-

nymi lud�mi i umiej�tno�ci interpersonalne, elastyczno��, empati�; 

− m a ł a  p o d a t n o � �  ze wzgl�du na: asertywno��, konsekwencj� w reali-

zowaniu podj�tych przedsi�wzi��, odporno�� wobec nacisków, presji i mani-

pulacji, niezale�no�� w my�leniu i działaniu. 

Posiadanie przez ludzi wskazanych wy�ej warto�ci poszczególnych stałych 

indywidualnych cech osobowo�ci, sprzyjaj
cych przedsi�biorczo�ci i kreatyw-

no�ci, stanowi doskonał
 podstaw� rozwoju umiej�tno�ci twórczych, doprowa-

dzaj
cych do zwi�kszenia sprawno�ci w twórczym działaniu. 
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Streszczenie 

W artykule scharakteryzowano proces współczesnej globalizacji, omówiono 

jego cechy i mechanizmy. Omówiono przedsi�biorczo�� pracowników w kon-

tek�cie stałych indywidualnych cech osobowo�ci. 

Słowa kluczowe: globalizacja, rynek pracy, przedsi�biorczo��, stałe indywidu-

alne cechy osobowo�ci. 

Entrepreneur – a desired feature of labour market participants at the 

times of globalisation 

Abstract 

In the article the process of contemporary globalization was characterized as 

well as its features and mechanisms. Human activity in light of constant individ-

ual personality traits are discussed in the paper. 

Key words: globalization, labor market, human activity, constant individual 

personality traits. 


