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1. Uwagi wstępne

Transformacja systemowa zmienia strukturę społeczeństwa polskiego. Wol-
ny rynek, (swoboda działania gospodarczego na własny rachunek) powodując 
rozwój prywatnego sektora gospodarki, sprzyja powstaniu nowej kategorii spo-
łecznej – przedsiębiorców. 

Pojęcie sukcesu ekonomicznego ma charakter względny. W odpowiednio 
szerokim rozumieniu zarówno mały i średni przedsiębiorca, jak i członek elit 
polskiego biznesu mogą być uznani – gdy z powodzeniem (z zyskiem) działają 
na rynku – za ludzi sukcesu ekonomicznego. 

Transformacja systemowa zmienia wzory i normy społeczne. Wzór czło-
wieka dążącego do osiągnięcia sukcesu ekonomicznego jest ideologicznie po-
żądany, wpisuje się w proces powstawania gospodarki kapitalistycznej. Sukces 
ekonomiczny staje się istotnym wyznacznikiem wartości człowieka, suma in-
dywidualnych sukcesów interpretowana może być jako sukces społeczeństwa 
(Kwiatkowski 2000: 47). 

Środowiska polskiego biznesu są obiektem zainteresowań badaczy życia 
społecznego (Bartoszek 2003; Domański 2002; Fuszara 1994; Jasiecki 2002; 
Skąpska 2002; Wnuk-Lipiński 1995). Czy edukacja (uwzględniająca kształcenie 
pozainstytucjonalne, a także samokształcenie) ma znaczenie w osiąganiu sukce-
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su ekonomicznego? Artykuł przedstawia wyniki badań jakościowych przepro-
wadzonych wśród 20 właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudnia-
jących więcej niż 5 pracowników), prowadzących działalność na terenie gminy 
Świebodzin. Przy doborze próby brano pod uwagę doświadczenie w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej. Okres pięciu lat może świadczyć na 
rzecz takiego doświadczenia. Może świadczyć także o w miarę względnej sta-
bilności rynkowej posiadanych przedsiębiorstw. Wszystkie osoby uczestniczą-
ce w badaniu posiadały dobra świadczące o ekonomicznej pomyślności, dobra 
uchodzące za symbole wyższego poziomu konsumpcji (np. okazałe i luksusowo 
wyposażone domy, drogie samochody).

2. Przedsiębiorczość i sukces ekonomiczny jako przedmiot analiz społecz-
nych

Sukces ekonomiczny to efekt skutecznej działalności prywatnych przedsię-
biorców (właścicieli). Może być udziałem innych kategorii społecznych, takich 
jak zatrudniani jako pracownicy najemni: specjaliści, menedżerowie, prezesi 
i dyrektorzy dużych niekiedy korporacji. Miesięczne uposażenia wyżej wymie-
nionych częstokroć przewyższają zyski osiągane z działalności prowadzonej 
przez przedsiębiorców (właścicieli), są na stałym i wysokim poziomie, nie są 
obarczone ryzykiem związanym z aktywnością gospodarczą na własny rachunek 
(Jasiecki 2002: 171–172). 

Defi nicja słownikowa nazywa przedsiębiorcą tego, kto zarządza jakimś 
przedsiębiorstwem, kto prowadzi na własny rachunek jakąś działalność go-
spodarczą; jest właścicielem przedsiębiorstwa; przemysłowcem (Popularny 
słownik języka polskiego 2002: 539). Według Tomasza Gruszeckiego przedsię-
biorcą jest osoba, która na rynku działa na własny rachunek i podpisuje umo-
wy w imieniu fi rmy, wyznacza osoby na stanowiska kierownicze oraz decyduje 
o kierunku rozwoju przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca ma prawo do dyspono-
wania zyskiem, ale również ponosi całe ryzyko za efekty działania fi rmy, nie 
może go przerzucić na inne osoby (1994: 27–28). Defi nicje przedsiębiorcy 
znajdziemy w literaturze ekonomicznej. Jedna z nich określa przedsiębiorcę 
jako „inicjatora zamierzenia gospodarczego i założyciela nowej organizacji do 
realizacji tego zamierzenia” (Stoner, Freeman, Gilbert 1999: 623). W ekono-
mii przedsiębiorca: to „funkcja lub rola pełniona przez osoby lub grupy osób 
w procesie wytwarzania i dystrybucji dóbr i usług będących wynikiem trans-
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akcji kupna-sprzedaży” (Encyklopedia organizacji... 1982). Przedsiębiorca 
kierując się motywem wzbogacenia wdraża mechanizm działania polegający 
na inwestowaniu posiadanych lub pozyskanych pieniędzy w określone przed-
sięwzięcie, najczęściej w produkcję dóbr i usług, na kierowaniu tym procesem 
i sprzedaży wytworzonego produktu. Dodatnia różnica między kwotą uzyskaną 
ze sprzedaży (utargiem) a poniesionymi kosztami stanowi zysk przedsiębiorcy, 
umożliwiający bogacenie się. Osiągnięcie zysku nie jest jednak pewne, wiąże się 
z ryzykiem; działalność przedsiębiorcy może bowiem prowadzić do strat, które 
musi on pokryć z własnych środków (Encyklopedia organizacji... 1982: 409). 

Przedsiębiorczość natomiast w odpowiedniej literaturze jest wiązana 
z określoną postawą przedsiębiorcy. Określana jest jako aktywność wobec no-
wych wyzwań na polu działalności gospodarczej, gotowość do podejmowania 
i rozwiązywania w sposób twórczy problemów związanych z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa. Wszystkie te działania są nastawione na rozwój przedsiębior-
stwa i maksymalizację zysków. W większości defi nicji przedsiębiorczości klu-
czowa jest osoba wraz z jej cechami (wyjątkowość, kreatywność, skłonność do 
podejmowania ryzyka) oraz procesy (tworzenia organizacji, kreowania wartości, 
innowacyjności), przy czym należy zaznaczyć, iż innowacyjność jest zarówno 
cechą, jak i procesem (Bratnicki, Strużyna 2001: 38). Z. Tarkowski proponuje ro-
zumienie przedsiębiorczości jako cechy lub układu cech, postawy, zdolności, za-
chowania, innowacji, podejścia do zarządzania, twórczości, procesu, pracy, dzia-
łalności gospodarczej, ekonomii stosowanej, zjawiska (2003: 9–10). Podejście 
psychologiczne do przedsiębiorczości polega między innymi na rozumieniu jej 
jako cechy lub układu cech, socjologiczne traktuje przedsiębiorczość jako zacho-
wanie i proces. Działalność gospodarcza charakteryzująca się innowacyjnością 
i kreowaniem wartości dodanej to – według Brigitte Berger – przedsiębiorczość. 
Autorka podaje następujący przykład: „człowiek, który wykorzystując kilka roz-
klekotanych samochodów tworzy przedsiębiorstwo taksówkowe, oferując nowe 
usługi, tworząc nowe miejsca pracy i nowe źródło podatków, z całą pewnością 
zasługuje na to, aby jego działalność określić mianem przedsiębiorczości” (1994: 
16). Mariusz Kwiatkowski człowieka przedsiębiorczego utożsamia z self-made-
manem, który „zawdzięcza sukces ekonomiczny własnej inwencji, pracowitości 
i oszczędności” (2000: 39). W literaturze przedmiotu uwzględnia się wzajemne 
relacje przedsiębiorczości i innowacyjności, wskazując „iż to przedsiębiorczość 
rodzi, a rynek wymusza innowacje” (Kwiatkowski 2002: 81). Traktuje się rów-
nież przedsiębiorczość jako specyfi czne podejście do zarządzania. Zarządzanie 
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traktuje się jako działanie polegające na dysponowaniu zasobami, posiadanie za-
sobów jest koniecznym warunkiem przedsiębiorczości (Kwiatkowski 2002: 81).

Ściśle związana z przedsiębiorczością innowacyjność może być rozumiana 
jako nowa kombinacja czynników produkcji dóbr czy usług (Gruszecki 1994: 
31). „Bodźcem do wprowadzania innowacji jest zysk nadzwyczajny, który osiąga 
innowator, zanim się ona nie rozpowszechni. Zmieniają one względną rzadkość 
czynników produkcji, kalkulację kosztów, układ sił na rynku i w konsekwencji 
wprowadzają nierównowagę – ale jest to nierównowaga twórcza i źródło rozwoju 
gospodarczego” (Gruszecki 1994: 31). Podejście ekonomiczne wiąże innowacyj-
ność z twórczością jako generowaniem nowych pomysłów, z przekształcaniem 
nowego pomysłu w nową fi rmę, nowy wyrób, nową usługę, nowy proces lub 
nową metodę produkcji (Encyklopedia organizacji... 1982: 166). Innowacja jest 
uważana za niezbędny element gospodarki rynkowej. Organizacje, których lu-
dzie nimi zarządzający nie są twórczy i innowacyjni, w czasach charakteryzują-
cych się dużą konkurencyjnością, mogą nie przetrwać (Stoner, Freeman, Gilbert 
1999: 413). 

Termin „sukces ekonomiczny” w świadomości wielu Polaków zaczął funk-
cjonować wraz z rozpoczęciem transformacji. W rozważaniach teoretycznych 
sukces jest określany jako „spełnione zamierzenie, pomyślny wynik jakiegoś 
przedsięwzięcia” (Stoner, Freeman, Gilbert 1999: 672), jako osiągnięcie czegoś 
ważnego dzięki własnemu wysiłkowi i staraniom przekładającym się na warto-
ści ekonomiczne. Wygranej na loterii nie nazwiemy sukcesem, lecz szczęśliwym 
trafem. Zbigniew Pietrasiński uważa: „osobiste starania jednostki są warunkiem 
koniecznym sukcesu, choć nie muszą być warunkiem jedynym. Zwykle jest tak, 
że dopiero zbieżność odpowiednich starań z pomyślnym układem okoliczności 
daje ów nadzwyczajny rezultat, zwany sukcesem. Także wielkość osiągnięcia, 
które nazywamy sukcesem, jest rozmaita i względna” (1983: 88). Cytowany wy-
żej autor twierdzi również, że subiektywnym wyznacznikiem sukcesu jest in-
dywidualny poziom aspiracji. W miarę odnoszenia sukcesów poziom ten rośnie 
wraz z jednostkowymi umiejętnościami i zdolnościami (1983: 88–89).

Można również uznać, iż „symbolem sukcesu jest właśnie ten błyskotli-
wy «skok» od skromnej, najczęściej pożyczonej od rodziny sumy pieniędzy do 
posiadania ogromnych kwot budzących podziw i zazdrość. Innym poważnym 
symbolem sukcesu jest pozytywna odpowiedź rynku na oferowane produkty 
i usługi: wysoka ocena ich jakości, wyjątkowe zainteresowanie klientów, wiel-
kie i częste zamówienia, a nawet kolejki ustawiające się przed siedzibą fi rmy 
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czy punktem sprzedaży” (Kwiatkowski 2000: 121). Sukces życiowy człowieka 
to także proces, w którym dana osoba działa na coraz wyższym poziomie indywi-
dualnych możliwości, w kierunku realizacji własnych w pełni uświadomionych 
pragnień, w poczuciu wspólnoty, z zachowaniem uniwersalnego kodeksu moral-
nego oraz równowagi pomiędzy wszystkimi płaszczyznami życia i obszarami, 
do których została powołana. Z defi nicji tej wynika, że sukces życiowy jako pro-
ces jest stopniowalny (Milewski 2005). Maria Zielińska pisze o subiektywnym 
charakterze sukcesu i o trudności jego zobiektywizowania: „ to, co dla jednych 
jest sukcesem, inni określają jako coś zwyczajnego. Poczucie sukcesu w dużym 
stopniu jest związane z wcześniejszymi planami życiowymi: krótko- i długo-
falowymi, strategicznymi i codziennymi. Sukces jest kategorią mocno związaną 
z kręgiem kulturowym, modą, kreowanym w mediach wzorem sukcesu” (Zieliń-
ska 2006: 170). 

Edukacja słownikowo to „proces zdobywania wiedzy, umiejętności, naj-
częściej przewidzianych programem; kształcenie, nauka, oświata, wychowanie” 
(Popularny słownik 2002: 124). Wykształcenie osiągane w instytucjach nie od-
daje całkowitego obrazu posiadanej wiedzy. Człowiek przyswaja wiedzę przez 
całe życie, zarówno w instytucjach, jak i poprzez samokształcenie. Poszerzanie 
wiedzy jest także efektem (pochodną) doświadczenia i praktyki zawodowej. Pro-
ces nabywania wiedzy, nieraz bardzo długi, związany jest z potrzebami. Eduka-
cja ustawiczna w ujęciu encyklopedycznym to edukacja nadążająca za rozwojem 
i służąca potrzebom rozwoju. Kształcenie ustawiczne najwcześniej odniesiono 
do dziedziny doskonalenia kwalifi kacji zawodowych. Uważa się, że wyższy po-
ziom wykształcenia i kwalifi kacji prowadzi do stanowisk kierowniczych, które 
wymagają ciągłego nadążania za postępem wiedzy w danej dziedzinie i jej za-
stosowań w praktyce. Pojęciem kształcenia ustawicznego obejmuje się całe życie 
człowieka, każdemu okresowi życia przypisując określone funkcje w procesie 
edukacyjnym, trwającym nieprzerwanie i wymagającym ciągłej adaptacji do 
zmieniających się warunków (Encyklopedia pedagogiczna 1993: 173–174).

 Sukces ekonomiczny to wypadkowa (rezultat) wielu działań, starań i uwa-
runkowań jednostki. Wśród uwarunkowań wymienia się jej kapitały. Pojęcia 
kapitału społecznego i kulturowego zyskują w ostatnich latach w socjologii na 
znaczeniu. Uwzględniają one możliwość wpływu środków innych niż zasoby 
materialne na tworzenie nowych jakości. Kapitał społeczny może być wyznacza-
ny przez więzi społeczne i zaufanie oraz stanowić niewyczerpane źródło użytecz-
nych zasobów, które mogą być wykorzystane przez jednostki lub grupy do rea-
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lizacji różnorodnych celów (Kwiatkowski 2005). Umiejętność wykorzystywania 
kapitału społecznego wiązana jest tak często z przedsiębiorczością, jak przedsię-
biorczość z sukcesem. Przejawy przedsiębiorczości są z konieczności głęboko 
osadzone w kulturze, są wytworem danej kultury. Przedsiębiorczość to nic in-
nego jak interpretowanie kultury i wpływanie na nią (Gołdyka 2000). Umiejęt-
ność interpretacji kultury, a co za tym idzie osiąganie sukcesów ekonomicznych 
w dużej mierze zależy od kapitałów jednostek/jednostki. 

 Kapitały w ujęciu socjologicznym były przedmiotem zainteresowania mię-
dzy innymi Pierre’a Bourdieu, Jamesa S. Colemana, Roberta Putnama, Franci-
sa Fukuyamy, Edmunda Wnuka-Lipińskiego (Kwiatkowski 2005). Bourdieu 
w teorii struktury społecznej mówi o kapitale ekonomicznym, społecznym, sym-
bolicznym, a także kulturowym – ten ostatni jest wyznaczany przez wykształcenie 
(Bourdieu, Passeron 2006: 104). Uważa, że położenie jednostki generuje habitus, 
rodzaj zasobów, które są połączeniem zasobów „nadanych” w trakcie socjalizacji 
pierwotnej i pozyskanych w instytucjach edukacyjnych. Jeden z zasobów posia-
danych przez jednostkę jest nabywany przez dziedziczenie dyspozycji kulturo-
wych rodziny. Rodzina jest środowiskiem odtwarzającym w naturalny sposób 
porządek społeczny i standardy praktyk kulturowych właściwych danej klasie 
i warstwie społecznej, do której należą jej dorośli członkowie (Bartoszek 2003: 
51). Wykształcenie rodziców (w szczególności ojca), rodzinne więzi emocjonal-
ne i codzienne praktyki utrwalają normy, zasady moralne, sposoby wartościowa-
nia, myślenia, postępowania i komunikowania się w początkowym stadium życia 
jednostki. Kolejny zasób zawiera się w wymaganiach instytucji oświatowych, 
które powielają standardy kulturowe klas wyższych. Instytucje te odwołują się 
do treści kulturowych, zawartych w habitusach klas lub warstw dominujących 
w strukturze społecznej, jako układu wzorców obiektywnych i uprawnionych 
(Bartoszek 2003: 52). Wiedza nabyta w instytucjach oświatowych może w istotny 
sposób ukierunkować działania na osiągnięcie pozycji pożądanej społecznie, na 
zajęcie najbardziej korzystnej pozycji, zwanej przez Bourdieu polem. Człowiek 
sukcesu ekonomicznego zajmuje jedną z najbardziej uprzywilejowanych pozycji 
na polu. Pozycja ta charakteryzuje się stosunkowo dużym kapitałem zarówno 
ekonomicznym, jak i kulturowym.

Można przypuszczać, że wykształcenie wyzwala z pierwszego habitusu 
ukształtowanego – u Polaków urodzonych w odpowiednich latach – w realnym 
socjalizmie. Bourdieu zaobserwował w Algierii, „jak bardzo determinuje ludzi 
wrzuconych nagle w «kosmos kapitalizmu ich przedkapitalistyczny» habitus. 
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W sytuacjach historycznych typu rewolucyjnego, kiedy zmiana struktur obiek-
tywnych jest tak szybka, że ludzie o strukturach mentalnych ukształtowanych 
wcześniej, nagle znajdują się w sytuacji, jak to się mówi, passe, czy bycia prze-
ścigniętym, działają jakby nie w porę i nonsensownie” (Bourdieu, Wacquant 
2001: 118). Można powiedzieć, że życie jednostek obciążonych habitusem 
ukształtowanym w socjalizmie przebiega w warunkach opóźnienia z jednej stro-
ny i globalnego współzawodnictwa – z drugiej. Kształcenie wydaje się najwłaś-
ciwszym środkiem w „doganianiu” zachodniego kapitalizmu. Fakt ten docenili 
badacze życia społecznego, proponując pojęcie zasobów ludzkich. Zauważają 
znaczenie powyższych zasobów także ekonomiści, traktując wykształcenie jako 
istotny wskaźnik rozwoju gospodarczego (Stiglitz 2006). 

Koncepcja Bourdieu została wykorzystana w badaniach dotyczących for-
mowania się elit polskich, rosyjskich i węgierskich na początku lat 90. XX wie-
ku. Do elit zaliczają się również ludzie sukcesu ekonomicznego. E. Wnuk-Li-
piński wraz z badaczami z Rosji i Węgier stwierdza, że kapitał kulturowy stanął 
w opozycji do istotnego w socjalizmie kapitału politycznego i stał się dominu-
jący w osiąganiu sukcesów (w tym również sukcesu ekonomicznego) w społe-
czeństwach postkomunistycznych (Szelenyi, Treiman, Wnuk-Lipiński 1995: 17). 
G. Skąpska przywołuje teorię kapitału społecznego J. Colemana, który kapitał 
kulturowy utożsamia z indywidualnym. Wykształcenie traktuje jako jego element 
konstytutywny, pozwalający na pomnażanie już istniejących indywidualnych za-
sobów, na wzbogacanie umiejętności, poszerzanie możliwości działania i kształ-
towanie umiejętności twórczego myślenia. W myśl tych założeń wykształcenie, 
jak każdy inny rodzaj kapitału, przyczynia się do powstawania nowych kapi-
tałów, charakteryzujących się nową jakością. Kształcenie ułatwia zdobywanie 
wiedzy i poszerza wiedzę już posiadaną, jest również czynnikiem niezbędnym 
w pomnażaniu bogactwa i osiąganiu sukcesu ekonomicznego (Skąpska 2002: 
23). 

3. Wyniki badań 

Przeobrażenia ustrojowo-gospodarcze (systemowe) rozpoczęte w 1989 roku 
zmieniają strukturę społeczeństwa polskiego. Badacze wskazują na utrudniającą 
prognozowanie ścieżek zawodowych i życiowych dekompozycję biografi i wielu 
osób uczestniczących w przemianach transformacyjnych. „W uporządkowanym, 
względnie trwałym systemie społecznym, czynnikami decydującymi o przebiegu 
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biografi i społecznych są kapitał kulturowy i ekonomiczny (rozumiane jako dzie-
dzictwo rodzinne). Stanowią one o możliwościach realizacji karier zawodowych 
i życiowych. W warunkach długo trwającego ładu społecznego istnieje znaczna 
przewidywalność biografi i społecznych” (Zielińska 2006: 151). Wprowadzany 
po 1989 roku nowy ład gospodarczy jest przyczyną zasadniczych zmian w życiu 
zawodowym wielu jednostek. Spowodował pojawienie się znaczącej w sensie 
socjologicznym nowej kategorii społecznej (uważanej czasem za klasę społecz-
ną, a czasem za kategorię społeczno-zawodową) – kategorii przedsiębiorców, do 
której weszli ludzie z różnym wykształceniem, doświadczeniem i kapitałem. 

 Badania empiryczne (wywiady pogłębione) zostały przeprowadzone na 
przełomie roku 2006/2007. W pierwszej kolejności najistotniejsze było uzyska-
nie informacji o przedsiębiorcach, o ich ogólnej sytuacji materialnej z uwzględ-
nieniem zakresu działalności gospodarczej, a także o długości istnienia fi rm na 
rynku oraz liczbie zatrudnianych osób. Następne kroki zmierzały do związania 
poszczególnych biografi i z utworzonymi typami. Przyjęto, że każda z biografi i 
umożliwia wskazanie ścieżki „wchodzenia” na drogę przedsiębiorczości i może 
zostać przyporządkowana jej ogólniejszemu typowi: (1) „dawniej ekspert, dziś 
przedsiębiorca”; (2) „kapitalista od zawsze”; (3) „biznes moją pasją” i (4) „trans-
formacja momentem przełomowym”. Życiorysy, które nie odpowiadały wyraźnie 
wymienionym typom bądź też zawierały fragmentaryczne ich elementy zostały 
związane z (5) typem mieszanym (mieszane „drogi wejścia”).

Przedsiębiorcy w momencie przeprowadzania badań prowadzili działal-
ność w dziedzinach obejmujących produkcję, usługi i handel. Przeprowadzono 
dziesięć wywiadów z właścicielami fi rm produkcyjnych zajmujących się mię-
dzy innymi: produkcją karmy dla psów, meblarstwem, produkcją wentylatorów 
i komór suszących, a także zajmujących się działalnością produkcyjno-handlową 
w rolnictwie, produkcją okien, urządzeń do obróbki cieplnej metali i pieców 
topliwych. Siedem wywiadów zostało przeprowadzonych z właścicielami fi rm 
usługowych, obejmujących swą działalnością edukację (szkoła niepubliczna), 
usługi fryzjerskie, hotelarskie, prowadzących działalność sportowo-rekreacyjną 
(klub sportowy), świadczących usługi z zakresu robót budowlanych i działalności 
transportowo-spedycyjnej. Trzy wywiady przeprowadzono z właścicielami fi rm 
handlowych zajmujących się handlem bydłem i trzodą chlewną oraz paliwem, 
a także prowadzących działalność handlowo-usługową (kwiaciarnie).

(1) Typ „wczoraj ekspert, dziś przedsiębiorca” to osoby, które są ekspertami 
w prowadzonej działalności. Wiele fi rm w Świebodzinie zajmuje się produkcją 
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pieców, są to fi rmy zarządzane przez byłą kadrę kierowniczą i inżynierów przed-
siębiorstwa państwowego „Elterma”. Ich wiedza i doświadczenie umożliwiły 
założenie działalności gospodarczej „powielającej” produkcję byłej fi rmy pań-
stwowej. 

Przedsiębiorstwo „Elterma” powstało w 1950 roku i zajmowało się pro-
dukcją urządzeń do obróbki cieplnej metali. Szybko osiągnęło pozycję lidera 
w kraju, a w latach 60. było głównym dostawcą tego typu urządzeń do krajów 
Europy Wschodniej. W latach 70. weszło na rynki Europy Środkowej, zakład 
w tamtym czasie zatrudniał 1500 osób, w tym znaczną liczbę inżynierów wyspe-
cjalizowanych w wąskiej dziedzinie produkcyjnej. Kadra inżynieryjno-konstruk-
cyjna była wysyłana na liczne zagraniczne szkolenia, odbywała staże w fi rmach 
europejskich. Przedsiębiorstwo zakupiło licencję produkcyjną w USA, fakt ten 
umożliwił kadrze kierowniczej praktyki w Stanach Zjednoczonych. W latach 90. 
w wyniku restrukturyzacji i działań prywatyzacyjnych zakład przekształcił się 
w spółkę akcyjną. Obecnie spółka jest zarządzana przez jednego z akcjonariuszy, 
byłego głównego konstruktora w fi rmie państwowej. W wywiadzie tak opisuje on 
swoje przejście z sektora państwowego do prywatnej działalności: to były trud-
ne momenty w moim życiu, miałem dobre stanowisko, pensję, pewny byt. Nagle 
wszystko zaczęło się rozsypywać, ten kolos i moloch na glinianych nogach już 
nie spełniał swojej funkcji. Nagle mogło się okazać, że nie mam pracy. Ja, taki 
ekspert, poczułem się bezradny w tamtej sytuacji. Wtedy rozejrzałem się i zoba-
czyłem dwie fi rmy, na czele których stali moi dawni koledzy. Jeśli oni mogli, to 
i ja. Przecież nikt się nie znał lepiej niż my, stara kadra, na tej robocie. Te piece 
do obróbki cieplnej zawsze będzie ktoś chciał kupić, trzeba tylko umieć sprzedać. 
Tak powstała nowa „Elterma” na bazie starej. 

Pozostali eksperci prowadzą własne fi rmy zajmujące się produkcją powiela-
jącą produkty byłego zakładu państwowego. Wszyscy znajdujący się w tym typie 
to specjaliści w swojej dziedzinie, z wyższym wykształceniem, znajomością ję-
zyków obcych oraz wiedzą praktyczną, co umożliwiło im powodzenie na starcie. 
Badani mieli świadomość swojego potencjału, wypowiadali się o sobie bardzo 
pewnie i pozytywnie: W konstrukcyjnym byłem parę lat, ale czułem się jak ryba 
w wodzie, to było to. Osiągnąłem dość szybko mocną pozycję. Bo w „Eltermie” 
byli zwykli konstruktorzy i tacy, co prowadzili cały projekt od początku do końca. 
Od założeń do podziału na poszczególne etapy pracy, ja to dość szybko opano-
wałem. To było pierwsze zarządzanie ludźmi. Później byłem brany do zleconych 
prac, po godzinach pracy. „Elterma” dała mi bardzo dużo, pomimo że to były 
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dziwne czasy, czułem się kompetentny, pewny siebie, dobrze się czułem jako kon-
struktor. 

Jeden z respondentów wspomina wyjazdy na zagraniczne kontrakty, które 
umożliwiły mu podnoszenie kwalifi kacji na poziomie niedostępnym w Polsce lat 
70.: Wraz z zakupem licencji na produkcję pieców próżniowych od amerykańskiej 
fi rmy „Ibsen” kadra techniczna „Eltermy” uzyskała możliwości szkoleniowe nie-
dostępne jak na tamte czasy. Połowa lat 70. to była głęboka komuna, nikt nie 
marzył o zagranicznych wyjazdach. A my mieliśmy takie możliwości, taka była 
konieczność. Trzeba było wyjechać, by się nauczyć nowego. To było zderzenie 
światów. Inny komfort, inna rzeczywistość, przez te lata czułem się jak kosmo-
polita, podszkoliłem język, zobaczyłem trochę świata. 

Przedsiębiorcy dzięki swej wiedzy eksperckiej potrafi li „zagospodarować” 
nową rzeczywistość w latach 90. Wypełnili obszar powstały po upadku wielkiego 
przedsiębiorstwa państwowego, tworząc nowe miejsca pracy dla innych, a prze-
de wszystkim dla siebie. 

(2) W typie „kapitalista od zawsze” znaleźli się przedsiębiorcy, którzy od po-
czątku swojej drogi zawodowej przejawiali chęć pracy „na swoim”. Jeśli zdarzyło 
im się pracować w zakładach państwowych, to były to epizody. Należy zwrócić 
uwagę, że działalność gospodarczą rozpoczynali na długo przed transformacją 
lat 90. Wówczas postawy wpisujące się dziś w pojęcie przedsiębiorczości czę-
sto były utożsamiane z „ciemnymi interesami”. Osoby prowadzące działalność 
gospodarczą zyskiwały etykiety „badylarzy” lub „prywaciarzy”. Działalność 
przedsiębiorców przed rokiem 1989 była zawieszona w pustce prawnej, obok 
handlu „na czarno”, nielegalnego handlu walutą powstawały „ajencje”, pierwsze 
legalne podmioty gospodarcze. Obszary działalności przedsiębiorców nazywano 
„Dzikim Wschodem” czy też „Dzikimi Polami” i uznane były za początek pio-
nierskiego kształtowania kapitalizmu (Skąpska 2002: 112). Wśród respondentów 
był przedsiębiorca, który założył fi rmę w 1979 roku. Początki działalności wspo-
mina tak: po szkole dwa lata pracowałem w Spółdzielni Inwalidów i od 1979 roku 
miałem już prywatną działalność. Te dwa lata przepracowałem, bo był obowiązek 
pracy i trzeba było dwa lata przepracować, żeby otworzyć cokolwiek. 

Kolejny uczestnik badań działalność rozpoczął na początku lat 80. na pyta-
nie, czy pracował w zakładzie państwowym odpowiada: Nie, nigdy. Ani mój oj-
ciec, ani dziadek. Wszyscy przedsiębiorcy z tej kategorii wspominają, że pierw-
sze lata działalności to przede wszystkim ciężka i wielogodzinna praca: Czasy 
były ciężkie, wstawałem o 4 rano, jechałem na żwirownię, wracałem o 18, obiad 
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łączyłem z kolacją. Do 12 w nocy grzebałem przy samochodzie, a o 4 rano znowu 
wstawałem. 

Wątek wydłużonego dnia pracy na początku działalności występuje także 
w innych wywiadach, lecz w tym typie silniej się uwidacznia. Ilością przepraco-
wanych godzin przedsiębiorcy „nadrabiali” wszelkie braki związane z prowadze-
niem prywatnej działalności. Lata przed 1989 rokiem były latami pustki materia-
łowej na rynku, wszystko należało załatwiać lub samemu sobie zorganizować, 
a taki stan rzeczy był bardziej czasochłonny: Pierwsze pieniądze pożyczyłem 
od rodziny, takie zbierane były i w pół roku oddałem. Ale wtedy pracowałem po 
20 godzin na dobę, dnia brakowało […] łatwo było sprzedać, a nie było z cze-
go zrobić. W stolarni wszystko sam projektowałem, wszystkie meble. Działalność 
w Polsce wymuszała na przedsiębiorcach różne niekonwencjonalne zachowania, 
„innowacyjność” często przejawiała się w swoistej operatywności nazywanej 
przez uczestników badań „kombinatorstwem” i „załatwianiem”. Z pewnością 
jednak pierwsze sukcesy ekonomiczne to wynik ogromnego pragnienia „bycia 
na swoim” i ciężkiej, wielogodzinnej pracy. 

 (3) Typowi „biznes moją pasją” odpowiadają osoby, które z entuzjazmem 
wyrażają się o swoich przedsiębiorstwach, wykazują podekscytowanie cha-
rakterystyczne dla początków prowadzenia własnego biznesu. Emocjonalność, 
z jaką wypowiadają się o tym, co robią, może wskazywać, że biznes jest dla 
nich właśnie pasją i formą tworzenia czegoś nowego. Wszystkie osoby odpo-
wiadające temu typowi to kobiety. Wydaje się, że mężczyźni przystępując do 
działań biznesowych przeprowadzają kalkulację fi nansową. Jeśli jakiś projekt 
przyniesie oczekiwane zyski, jest realizowany, jeśli nie – następują poszukiwa-
nia kolejnych intratnych pod względem fi nansowym projektów. Natomiast ko-
biety odpowiadające temu typowi zachowują się w jakimś sensie „nieracjonal-
nie”, biorąc pod uwagę główne zasady prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, 
zakładając że „interes” musi przynosić określony zysk. Zysk musi być propor-
cjonalny do poniesionych nakładów, a nakłady fi nansowe i praca przedsiębior-
cy wniesiona przy realizacji projektów powinny być proporcjonalne. Zaliczone 
do tego typu kobiety zaangażowały się w działalność, która wymaga bezustan-
nego uczestnictwa i często fi zycznej wprost pracy. Są one jednocześnie mene-
dżerami i pracownikami w swoich fi rmach. Sukcesy fi nansowe ich fi rm są często 
wynikiem „niezapłaconej” pracy właścicieli. Można sądzić, że zmiana właści-
ciela byłaby przyczyną upadku fi rmy. Jedna z nich mówi: Ważne, jak się swoją 
pracę lubi, a ja bardzo lubię, podchodzę do pracy jak do dzieła, nie ma sztampy. 



154 Małgorzata Gajewska

Nie handluję, lecz jestem fl orystką i całe szczęście, bo jakbym przeliczyła swoją 
pracę, to nie jest to żaden wielki biznes, to harówka, i to w ziemi, dosłownie. 

Kolejna osoba prowadząca szkołę wspomina: Decyzja zapadła w ciągu ty-
godnia i pomyślałam, że to jest to, co całe życie chciałam robić. Teraz myślę, że 
ta szkoła jest jak moje długo oczekiwane dziecko. To taki dar w dojrzałym wieku, 
kiedy człowiek myśli, że już nic wyjątkowego się nie zdarzy w życiu. Robię to, 
co lubię i umiem, a jeszcze na tym zarabiam. Prowadzę te zajęcia, w których 
jestem specjalistą. Ale z pewnością dużo pracuję, jestem jednym z wykładowców. 
Należące do tego typu osoby mają różne wykształcenie. Dwie z nich posiadają 
wykształcenie wyższe, jedna średnie techniczne, jest także osoba z wykształce-
niem zawodowym. Wszystkie odpowiadające temu typowi kobiety swój sukces 
ekonomiczny zawdzięczają osobistemu zaangażowaniu w pracę, jaką wykonują 
i entuzjazmowi, z jakim podchodzą do tego, co robią. 

(4) Dla niektórych osób transformacja lat 90. była momentem przełomo-
wym. Można powiedzieć, że rok 1989 i zmiany, jakie nastąpiły, zadecydowały 
o tym, czym zajmują się dziś uczestnicy badań. Jeden z respondentów lata przed 
1989 rokiem określił „czasem oczekiwania” na możliwość zmiany w swoim ży-
ciu: Na początku lat osiemdziesiątych zacząłem wyjeżdżać do NRF, wtedy to była 
praca w delegacji, stawialiśmy domy drewniane produkowane u nas w zakładzie. 
Wtedy w Polsce zarabiało się 50 marek, a tam zarabiało się 1000 lub 2000 marek. 
Tyle się przywoziło, że te zarobione pieniądze skłoniły mnie do jakichś przemy-
śleń w kierunku własnej inicjatywy. Poza tym napatrzyłem się na ten kapitalizm, 
na tę wolność gospodarczą w Niemczech i też chciałem dobrze żyć. Wiedziałem, 
że w państwowej pracy nic mnie już nie usatysfakcjonuje. A więc czekałem, a jak 
czekałem, to robiłem drobne usługi stolarskie po godzinach pracy i zarabiałem 
na tych usługach 2–3 pensje, które miałem w zakładzie. W 1989 roku się docze-
kałem, zwolniłem się z zakładu pracy i otworzyłem własne przedsiębiorstwo. Ko-
lejny wspomina: W 1990 roku zrezygnowałem z bardzo dobrej pracy, wszyscy się 
dziwili, ale nie szło połączyć tych dwóch rzeczy, albo się robiło na państwowej, 
albo w prywatnym. Ja wolałem to drugie, była nadzieja, że będę miał lepiej, że 
o przyszłości będę sam decydował. 

Typ „transformacja momentem przełomowym” to przypadek osób, którym 
początek lat 90. zmienił tory życia. O decyzji założenia fi rmy w każdym przypad-
ku zdecydował fakt zarobienia znacznej ilości pieniędzy, który umożliwił założe-
nie fi rmy. Uczestnicy badań przed 1989 rokiem również „posmakowali lepszego 
życia” w trakcie wyjazdów zagranicznych. Wszyscy podkreślają, że te pierwsze 
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działania w biznesie były nieporadne i intuicyjne, a brak doświadczenia wymu-
szał na nich wzmożoną pracę. Na początku lat 90. nieznajomość reguł wolnego 
rynku i brak kompetencji menedżerskich nie były przeszkodą w odnoszeniu suk-
cesów ekonomicznych. Specyfi czne warunki, jakie zaistniały w wyniku transfor-
macji, umożliwiały szybki awans społeczno-ekonomiczny. 

Socjologowie uważają, że „spośród wielu nowych okoliczności wpływa-
jących na rozwój przedsiębiorczości w pierwszych latach transformacji naj-
ważniejsze wydaje się sześć, z których większość wynikała z programu Leszka 
Balcerowicza. Było to całkowite odblokowanie możliwości tworzenia fi rm pry-
watnych, silne osłabienie sektora państwowego, obecność chłonnego rynku we-
wnętrznego, brak w pierwszym okresie transformacji konkurencji ze strony ka-
pitału zachodniego, otwarcie się wielkich rynków wschodnich oraz stosunkowo 
niewielki zakres gangsterstwa gospodarczego” (Gardawski 2001: 21). Powyższe 
czynniki oraz odwaga respondentów pozwoliły zmienić ich życie (jak uważają, 
„na lepsze”). 

(5) Typ mieszany (mieszane „drogi wejścia”) to ostatni typ skupiający oso-
by, o których można powiedzieć, że splot różnych zdarzeń spowodował, iż zosta-
ły one przedsiębiorcami. Jak stwierdził jeden z respondentów, tak się po prostu 
złożyło. Jedna z rozmówczyń dostała propozycję od przedsiębiorcy ze względu 
na swoje kontakty z niemieckimi fi rmami i, jak sama określa, ona i jej mąż zosta-
li „przygarnięci” do spółki. Inny respondent również dostał propozycję założe-
nia spółki. Powodem były jego menedżerskie umiejętności, przez większą część 
pracy zawodowej zajmował stanowiska kierownicze w zakładach państwowych. 
Sam o sobie mówi, że jest niezłym organizatorem i zna tajniki funkcjonowania 
przedsiębiorstw. Kolejne dwie respondentki zostały przedsiębiorcami między in-
nymi dzięki swoim małżonkom. Jedna prowadzi fi rmę transportową z mężem 
i zajmuje się kwestiami administracyjnymi w fi rmie. Druga założyła działalność 
z powodu nadmiaru wolnego czasu i kapitału: to z siedem lat, jak już się do-
robiliśmy. Mieliśmy trochę kapitału, znajomy powiedział, że jest dobry interes, 
kruszenie betonów. To jest praca przy budowie dróg, zaczęli remontować drogi, 
w planach autostrada, to takie fi rmy były potrzebne. Mąż mówi, że on nie chce, 
że nie ma czasu. Wtedy pomyślałam, czemu nie ja, dzieci odchowane, w domu 
nudno. Tak założyłam spółkę. 

Analiza biografi i uczestników badań w aspekcie przedsiębiorczości wska-
zuje zarówno na pewne regularności, jak i na ich brak. W latach 90. najczęstszym 
powodem założenia fi rmy był wolny rynek i swoboda ekonomiczna. Przez kolej-
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ne lata powstawały nowe podmioty gospodarcze, a powody, jakimi kierowali się 
przedsiębiorcy przy ich zakładaniu, nie wynikały tylko z sytuacji społeczno-gos-
podarczej. Niejednokrotnie przyczyną takiej inicjatywy były eksperckie kompe-
tencje, czasami poczucie, że jest się kapitalistą „od zawsze”. Nierzadko „pasja” 
i zamiłowanie do tego, co się robi, pozwoliły na osiąganie sukcesów. Ale są 
i tacy, którzy zostali przedsiębiorcami w wyniku różnego splotu wydarzeń. 

 Edukacja rozumiana jako wszelkie formy kształcenia instytucjonalnego 
i pozainstytucjonalnego to z pewnością jeden z ważnych czynników warunku-
jących życie jednostki i wpływających na jej miejsce w strukturze społecznej. 
„Szkoła jest pierwszym ogniwem w ciągu wydarzeń kształtujących losy życio-
we jednostek i odgrywa decydującą rolę jako czynnik usytuowania w hierarchii 
społecznej” (Domański 2002: 98). W obecnych czasach wybór kolejnych szkół 
zaprząta uwagę rodziców i młodzieży. Ukończenie „odpowiedniej” szkoły może 
być szansą na osiąganie sukcesów życiowych, stanowić o mobilności jednostki, 
a także dawać poczucie pewności życiowej. Poziom i profi l wykształcenia jako 
syntetycznego wskaźnika kompetencji kulturowych z punktu widzenia szans 
w nowych realiach społeczno-ekonomicznych wskazuje, że przede wszystkim 
wyższe wykształcenie, ale i do pewnego stopnia średnie sprzyjają wzrostowi 
szans na rynku (Bukowski 2002: 77). Proces kształcenia w większym lub mniej-
szym stopniu jest permanentny u wszystkich ludzi. Różne sytuacje życiowe wy-
muszają konieczność ciągłego zdobywania nowych umiejętności i przyswajania 
nowej wiedzy. Przedsiębiorcy ze względu na specyfi kę wykonywanej pracy są 
kategorią, która jest „zmuszana” uzupełniać wiedzę. Jest to związane ze zmien-
nością rynku, z ciągłą zmianą obowiązujących przepisów, rosnącą konkurencją, 
a także z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Wiedza z różnych dziedzin sprzyja 
przedsiębiorczości oraz stwarza dogodne warunki do realizacji celów gospodar-
czych i osiągania sukcesów ekonomicznych.

Analiza biografi i przedsiębiorców w aspekcie związków pomiędzy posia-
danym wykształceniem a sukcesem ekonomicznym potwierdza przypuszczenie 
o znaczeniu posiadania wyższego wykształcenia. Wśród 20 osób uczestniczą-
cych w badaniu 9 legitymowało się wykształceniem wyższym. W pierwszej 
kolejności wszystkie osoby zaliczane do typu „wczoraj ekspert, dziś przedsię-
biorca”. Specyfi ka prowadzonej działalności wymaga posiadania wiedzy specja-
listycznej na wyższym poziomie. W nadzorowaniu produkcji pieców podstawą 
jest wykształcenie inżynierskie i wysokie kwalifi kacje konstruktorskie. Ponadto 
kwalifi kacje przedsiębiorców ułatwiały prowadzenie działalności marketingowej 
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przedsiębiorstw ze względu na fakt, że we wszystkich przypadkach właścicie-
le sami prowadzą sprzedaż swoich produktów. Jeden z respondentów akcentuje 
wagę posiadanej wiedzy: gdyby nie takie wykształcenie, ta specjalistyczna wie-
dza inżynieryjna, to nasza fi rma nie miałaby szans istnienia, oczywiście w tym 
profi lu. Zresztą tak naprawdę to jest to, co mam, czego nikt mi nie zabierze, to 
mój majątek chyba największy. Posiadane wykształcenie traktuje również jako 
determinantę swojej pozycji życiowej: Gdyby nie moje wykształcenie, to nie sie-
działbym tutaj. Moja wiedza zadecydowała o tym, kim jestem i gdzie się sytuuję. 

Kolejna respondentka o swoim wykształceniu mówi: Studia dużo mi dały, 
bo był bardzo duży nacisk położony na języki, to, co umiem w językach rosyjskim 
i niemieckim zawdzięczam studiom, poznałam też dużo pojęć związanych z hand-
lem zagranicznym, sztuką negocjacji, marketingiem. To bardzo dziś jest ważne, 
tego się wtedy nauczyłam, a reszty uczyłam się w pracy. Studia dały mi dobre 
podstawy i umożliwiły generować dalszą wiedzę. Związek pomiędzy wykształce-
niem a osiągniętym sukcesem ekonomicznym wykazują biografi e respondentów 
odpowiadające innym typom. 

Przedsiębiorca zaliczony do typu „transformacja momentem przełomo-
wym” ukończył Akademię Rolniczą, jego wykształcenie umożliwiło mu pracę 
przed 1989 rokiem oraz kontynuację pracy związanej z rolnictwem we własnej 
fi rmie: Zdecydowanie moje wykształcenie w tym, co robię, okazało się niezbędne. 
Bo jak myślę, że ktoś, kto nie prowadził rolnictwa i nie ma wykształcenia w tym 
kierunku, to z tymi nawozami i maszynami sobie by nie poradził. Kiedyś rolnicy 
nie byli wykształceni, dziś jest inaczej, młodzi się uczą. Ja musiałem rolnikowi 
doradzić, jaki nawóz czy kombajn kupić, musiałem się znać na tym.

Respondentki przypisane do typu „biznes moją pasją” swój sukces eko-
nomiczny zawdzięczają posiadanemu wykształceniu. O ile wszyscy wyżej wy-
mienieni posiadali wykształcenie wyższe, tak o tyle w tym typie znalazła się 
jedna osoba z wykształceniem średnim rolniczym i jedna z zawodowym. Za-
równo wykształcenie średnie jak i zawodowe respondentek może być potwier-
dzeniem wyników badań przeprowadzonych w latach 90., które wykazały, że 
„wyższe wykształcenie nie jest jedynym wskaźnikiem kwalifi kacji i kompetencji 
kulturowych. W małych ośrodkach i prowincjonalnych zakładach pracy profi -
tował wszelki profesjonalizm. Gros biznesmenów to profesjonaliści, fachowcy 
w swych dziedzinach, dobrzy rzemieślnicy, posiadający umiejętności, które w wa-
runkach rynkowych ujawniły swoją rzeczywistą wartość” (Bukowski 2002: 79). 
Osiąganie sukcesów ekonomicznych możliwe jest – bez wykształcenia wyższego 
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– w takich zawodach, jak fryzjer czy fl orysta. Co się tyczy osób z wyższym wy-
kształceniem – dwie respondentki to nauczycielki. Absolwentka Akademii Wy-
chowania Fizycznego jest właścicielką klubu sportowego, a absolwentka Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej prowadzi szkołę niepubliczną i „sprzedaje edukację” 
w dosłownym znaczeniu. Jej prywatna szkoła jest odzwierciedleniem osobistego 
potencjału, w tym talentu dydaktycznego: Wykształcenie i lata pracy umożliwiły 
mi zostać dobrym wykładowcą i organizatorem, a także otworzyć swoją szkołę. 
Ale na początku nie było różowo i na wyniki trzeba było czekać około 6 lat. Cały 
czas na bieżąco się dokształcam, zarówno ze sposobu prowadzenia wykładów, 
jak i zarządzania ludźmi. Uzyskane rezultaty skłaniają do roboczego wniosku, 
że posiadane (wyższe) wykształcenie może być istotnym czynnikiem sprawczym 
sukcesu gospodarczego. Pokazują jednak także, że możliwa jest konwersja kapi-
tału kulturowego w kapitał ekonomiczny. 

Sześciu przedsiębiorców spośród 20 badanych nie dostrzega związku po-
między posiadanym wykształceniem a osiąganym sukcesem. Dwie osoby spo-
śród nich ukończyły studia, trzy posiadają wykształcenie średnie, jedna skończy-
ła szkołę zawodową. Wśród nich znalazły się również osoby zaliczone do typu 
„kapitalista od zawsze”. Przyczyn swoich sukcesów nie poszukują w posiadanym 
wykształceniu, lecz w specyfi cznych cechach charakteru oraz w sposobie podej-
ścia do życia. Uważają jednak, że wykształcenie w pośredni sposób miało wpływ 
na osiągane sukcesy. Dzisiaj przedsiębiorcy ci prowadzą działalność gospodar-
czą niezwiązaną z ich wykształceniem, ale jednak w momencie startu to właś-
nie wykształcenie umożliwiło im prowadzenie tej działalności, co może być po-
twierdzeniem związku pomiędzy wykształceniem a osiąganym sukcesem ekono-
micznym. Spośród wyżej wymienionej szóstki właściciel hoteli i restaurator jest 
z wykształcenia technikiem drzewnym, by móc prowadzić pierwszą działalność 
prywatną i zatrudniać uczniów, musiał ukończyć kurs pedagogiczny. 

Kolejne przedsiębiorstwa były budowane dzięki operatywności przedsię-
biorcy i kumulacji kapitału: Pierwszy biznes to zakład stolarski. W 1987 roku 
wybudowałem nowy zakład. Miałem trzydziestu uczniów. Szkoliłem ich, bo mia-
łem mistrzowskie papiery, oprócz tego zrobiłem dwuletnią szkołę pedagogiczną, 
miałem uprawnienia i współpracowałem ze szkołami zawodowymi. Tego mistrza 
też robiłem osobno, to była roczna szkoła. Trochę tej edukacji się nazbierało, ale 
studiów nie skończyłem, nawet nie myślałem o tym za bardzo, ponieważ biznesy 
mnie wciągnęły. 
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Kolejny przedsiębiorca skończył szkołę zawodową i podjął pracę w insty-
tucji państwowej, w której, korzystając z warsztatu zakładowego, złożył swój 
pierwszy samochód. To z kolei było powodem założenia fi rmy transportowej. 
Przedsiębiorca ten bardzo sobie ceni umiejętności praktyczne, które są dla niego 
ważniejsze od wykształcenia formalnego: Nigdy nie myślałem o tym, że brak mi 
wykształcenia. Można skończyć zawodówkę i zrobić pieniądze, pierwsze pienią-
dze dał mi mój zawód. W tamtych czasach stworzyłem swój warsztat pracy. A dziś 
działam w dziedzinie typowo praktycznej, sam się wszystkiego nauczyłem, życie 
mnie nauczyło. Dla mnie tytuł nie ma znaczenia. W fi rmie to, czego nie umiem, 
wykonują inne osoby, prace typu księgowość czy spedycja. Ale lata praktyki na-
uczyły mnie wiele i o ile nie zajmuję się tymi sprawami w fi rmie na co dzień, 
to potrafi ę je kontrolować, sam kontroluję wszystko. Ja wiem, że modnie jest mieć 
teraz choćby kurs menedżera, ale uznaję, że to, co nabyłem jako wiedzę w trakcie 
życia, jest o wiele większe niż to, czego bym się nauczył w szkole. Ja jestem typo-
wym praktykiem, to daje efekt. 

Kolejny, właściciel fabryki mebli, zapytany, czy jego wykształcenie sprzy-
jało podjęciu decyzji założenia fi rmy stolarskiej, docenia jego wagę i pośrednio 
upatruje w nim dzisiejszy sukces: Oczywiście, że miało wpływ. Było kontynuacją 
mojego wykształcenia. Te pierwsze sukcesy to składnik dzisiejszych i choć już nie 
prowadzę stolarni, to w stolarstwie jestem niezłym praktykiem, dobrze się na tym 
znam. 

Analiza materiału empirycznego wskazuje w niektórych przypadkach na 
brak związków między posiadanym (z uwagi na poziom, typ i kierunek) wy-
kształceniem a osiągniętym sukcesem ekonomicznym. Biografi e pięciu przedsię-
biorców (spośród 20 uczestniczących w badaniu) posiadających zróżnicowane 
wykształcenie wskazują na brak takich ścisłych związków. Dwie osoby legity-
mują się wyższym wykształceniem, jedna średnim, a dwie ukończyły szkoły za-
wodowe. Wszystkie jednak prowadzą działalność bardzo odmienną od wyuczo-
nego zawodu. Kobieta z wykształceniem psychologicznym prowadzi z mężem 
zakład produkujący okna. Wykształcenie jest dla niej wartością samą w sobie 
a przyczynę swoich sukcesów upatruje w podejściu do życia, w postawie życiowej. 
Kolejna osoba również posiada wykształcenie wyższe, ukończyła studia z zakre-
su ochrony środowiska. Przez większą część pracy zawodowej pracowała w labo-
ratoriach zakładów państwowych. Dziś jest wspólniczką fabryki mebli, a swojej 
nowej profesji ciągle musi się uczyć: To moje wykształcenie dziś, w tym, co robię, 
w ogóle mi nie pomaga. Więcej pomocne są inne umiejętności, które zdobyłam 
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w trakcie pracy i różnych sytuacjach życiowych. Dzisiejszą pozycję w jakimś 
stopniu zawdzięczam mężowi i jego doświadczeniu w meblarstwie, przedsiębior-
cą zostałam z przypadku, a fakt, że sobie radzę, to zasługa mojej pracowitości 
i chęci ciągłej nauki. Osoby z wykształceniem zawodowym to byli pracownicy 
PKP, oboje swoje sukcesy zawdzięczają, jak uważają, odwadze i pracowitości. 
Respondentka twierdzi, że ważne są indywidualne predyspozycje i tak zwana 
intuicja: Prowadzenie biznesu to mi się wydaje, że nie zależy od szkoły. Prowa-
dzenie ludzi wymaga chyba bardziej cech przywódczych, z tym się trzeba urodzić. 
Można skończyć studia i doktoraty i nigdy nie być biznesmenem. Pięciu powyż-
szym osobom przygoda z przedsiębiorczością się „przytrafi ła”. Można wysunąć 
wniosek, że sukcesy ekonomiczne zawdzięczają swoim predyspozycjom i pra-
cowitości. 

W osiąganiu przez respondentów sukcesów w sferze ekonomicznej istotny 
może być nabyty w trakcie socjalizacji kapitał. W związku z tym pytano respon-
dentów o rodzinę pochodzenia, o wyniesione z domu wzorce i o ich wpływ – 
w subiektywnym odczuciu – na decyzje podejmowane w dorosłym życiu. 
Teoria Pierre’a Bourdieu wskazuje, że przy analizie aktualnego statusu ekono-
miczno-społecznego jednostki ważne jest uwzględnienie pochodzenia społecz-
nego, określonego wykształceniem ojca. Bourdieu uważa, że charakter odzie-
dziczonego kapitału kulturowego jest skorelowany z kapitałem posiadanym 
(Kłoskowska 2006: 35).

Z analizy wywiadów wynika, że: (1) rodzice siedmiu respondentów posia-
dali wykształcenie podstawowe; (2) rodzice następnych pięciu osób – zawodo-
we; (3) przynajmniej jedno z rodziców kolejnych pięciu respondentów posiadało 
wykształcenie średnie; (4) matka bądź ojciec kolejnych trzech (z 20 badanych) 
posiadali wykształcenie wyższe.

Respondenci należący do pierwszej (najliczniejszej) kategorii braki wy-
kształcenia rodziców tłumaczą trudnymi, powojennymi warunkami materialny-
mi. Ich edukacja została przerwana wojną. Kolejną przeszkodą w uzupełnieniu 
wykształcenia był system socjalistyczny, który „promował” robotnika. Jeden 
z respondentów, który w dorosłym życiu zdobył wykształcenie średnie, wspomi-
na specyfi czne nastawienie do nauki panujące w domu: Ojciec posiadał wykształ-
cenie, bardzo wysokie, bo aż sześć klas szkoły przedwojennej, w tamtych czasach 
to było bardzo dużo, był bardzo wykształcony, matka posiadała tylko cztery klasy 
szkoły podstawowej. Takie było ich wykształcenie, a to się przekładało później na 
dzieci, nie parły tak do przodu. Dla ojca czy matki skończenie szkoły zawodowej 
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było wielkim sukcesem. Chodziło o to, by skończyć szkołę, wyjść z domu i by każ-
dy pracował na siebie.

Uczestnicy badań podnosili kwestię operatywności rodziców. Pytani o prze-
słanki dotyczące zachowań przedsiębiorczych w trakcie dzieciństwa, opowiadali 
o różnych inicjatywach rodziców, które wspomagały budżety rodzinne: Ojciec 
coś tam robił prócz swojej pracy prywatnie. Jak go nie było w domu, to znaczy, 
że był w szopie. Nie odczuwałam, żeby były z tego jakieś wielkie pieniądze, ale 
coś tam dorabiał i żyliśmy w miarę dostatnio; A jeśli chodzi o to, czym handluję, 
to wpływ miał ojciec. Ojciec też miał gospodarstwo i handlował zwierzętami, za-
wsze w tej komunie coś dorobił do budżetu. Właścicielka szkoły uważa, że wiele 
zawdzięcza swojej mamie: Czy były jakieś przesłanki do przedsiębiorczości? Czy 
podłoże genetyczne po mamie? Tak, mam bardzo dużo cech po mamie. Była bar-
dzo operatywna, była świetnym organizatorem, bardzo pracowita. Na ówczesne 
czasy to nasze gospodarstwo było największe w całej okolicy. Mama miała złoty 
i srebrny Krzyż Zasługi Odrodzenia Polski. Miała takie odznaczenie Zasłużony 
dla rozwoju rolnictwa, była radną województwa. Prosta kobieta z pięcioma kla-
sami. Zawsze wokół niej kręciło się dużo ludzi, umiała to wszystko zorganizować. 
A gospodarstwo było duże. W latach 70. było potężne gospodarstwo, 140 tuczni-
ków, 200 owiec, 150 ha ziemi. I mama była motorem. Tak się to kręciło.

Znacząca większość respondentów, których rodzice posiadali wykształcenie 
średnie i wyższe, w dorosłym życiu legitymowała się wykształceniem wyższym 
(6 osób) lub uzyskała wykształcenie średnie (2 osoby). W większości przypad-
ków dzieci bądź powieliły wzorzec edukacyjny, bądź osiągnęły wyższy poziom 
niż rodzice.

 Cytowane w artykule wypowiedzi wydają się świadczyć, że wyjściowy 
(dziedziczony) kapitał kulturowy jest znaczący w osiąganiu sukcesów w życiu 
dorosłym. Jednakże rozumienie kapitału kulturowego Bourdieu należy poddać 
rekonstrukcji ze względu na odmienność polskich warunków. Struktura społe-
czeństwa polskiego w latach 1939–2008 roku ulegała znacznym zmianom. De-
kompozycje były spowodowane wojną, okresem realnego socjalizmu oraz trans-
formacją ustrojową po 1989 roku. Życiorysy wielu jednostek zostały przerwane, 
zmianom ulegało również środowisko społeczno-gospodarcze, przemianie zosta-
ły poddane także wzorce kulturowe. W takim kontekście kapitał kulturowy należy 
rozumieć jako sumę dóbr wyniesionych z domu rodzinnego. Należy uwzględnić 
czynniki takie, jak pozycja materialna i wykształcenie rodziców, ale mieć rów-
nież na względzie postawy i wartości preferowane w rodzinach pochodzenia.
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Prezentowane w artykule wyniki badań, ilustrowane odpowiednimi frag-
mentami biografi i przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces ekonomiczny, po-
kazują, że wykształcenie respondentów i kapitał, w jaki zostali wyposażeni na 
starcie, może warunkować osiąganie sukcesów w sferze materialnej. Osoby 
posiadające niski poziom wykształcenia i o niskim kapitale kulturowym swój 
sukces zawdzięczają ciężkiej pracy i talentom. Wśród 20 badanych dwie osoby 
posiadały wykształcenie zasadnicze zawodowe. Niskim kapitałem kulturowym 
przypisanym (dziedziczonym), wyrażonym wykształceniem rodziców, dyspo-
nowało 12 osób spośród wszystkich badanych (rodzice posiadali wykształcenie 
podstawowe lub zawodowe). Bourdieu nazwał synów chłopskich i robotniczych 
osiągających uniwersyteckie stopnie i robiących kariery les miracules (fr. mi-
racle – cud). Natomiast dzieci z klas wyższych, wyposażone już w rodzinach 
w kapitał kulturowy, sprzyjającą motywację i ufność we własny sukces oznacza-
jący normalną drogę życiową, zostały określone jako „dziedzice” (les heritiers). 
Wejście do kategorii miracules wymaga szczególnych predyspozycji intelek-
tualnych, wysokiej inteligencji wrodzonej i ogromnego wysiłku (Bourdieu 2006: 
25–26). 

Wyniki badań ostrożnie wskazują na związki pomiędzy posiadanym wy-
kształceniem a osiąganym sukcesem ekonomicznym. Wyższe wykształcenie, 
odpowiednia wiedza specjalistyczna posiadana na starcie działalności gospodar-
czej bardzo istotnie przyczyniają się do odnoszenia sukcesów ekonomicznych 
(widoczne jest to zwłaszcza w typie „wczoraj ekspert, dziś przedsiębiorca”). 
W innych typach, w szczególności „biznes moją pasją”, „kapitalista od zawsze”, 
„transformacja momentem przełomowym”, bardzo istotną kwestią w osiąganiu 
sukcesów ekonomicznych okazała się ilość pracy włożonej w prowadzenie włas-
nego biznesu. Cechy charakteru i posiadane talenty, w przekonaniu badanych 
osób (opinie osób należące w szczególności do typu mieszanego), również mogą 
warunkować odnoszenie sukcesów ekonomicznych. Na podstawie przeprowa-
dzonych wywiadów można stwierdzić, że możliwa jest konwersja kapitału kultu-
rowego w ekonomiczny. Przy czym kapitał kulturowy należy rozumieć zarówno 
jako sumę kapitału dziedziczonego, jak i osiąganego.

Czy wykształcenie może być predyktorem sukcesu ekonomicznego? Czy 
edukacja w sposób szerszy lub węższy rozumiana (z uwagi na poziom lub typ) 
ma znaczenie w prowadzeniu z sukcesem działalności gospodarczej? Czy przed-
siębiorczości rozumianej jako osiąganie sukcesu gospodarczego można się na 
przykład (co sugeruje w nazwie szkół wyższych słowo „przedsiębiorczość”) 
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w trakcie studiów nauczyć? W świetle przeprowadzonych badań możliwa do 
wysunięcia i sprawdzenia jest w przypadku polskich przedsiębiorców hipoteza 
o warunkowaniu przez wykształcenie – ale warunkowaniu zapośredniczonym, 
warunkowaniu poprzez inne zmienne, warunkowaniu w uwikłaniu – osiągania 
sukcesu gospodarczego. 
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EDUKACJA A SUKCES EKONOMICZNY PRZEDSIĘBIORCÓW

Streszczenie

Transformacja ustrojowa powoduje po 1989 roku w Polsce wiele zmian w sferze 
gospodarczej i społecznej. Zmienia się istotnie struktura społeczeństwa polskiego. 
Powstaje nowa kategoria społeczna – kategoria prywatnych przedsiębiorców. Sukces 
w ogóle, a w przypadku przedsiębiorców sukces gospodarczy, to istotna wartość nowe-
go ładu społeczno-ekonomicznego. Głównym celem działalności przedsiębiorców jest 
odniesienie sukcesu ekonomicznego. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy 
przedsiębiorczości można się nauczyć, czy ważnym uwarunkowaniem sukcesu w sferze 
gospodarczej jest edukacja? Wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań wskazują, 
że edukacja rozumiana jako kształcenie instytucjonalne i pozainstytucjonalne warunku-
je osiągnięcia w działalności gospodarczej, jednak w zespoleniu z właściwościami 
kapitału kulturowego przedsiębiorcy. Autorka uważa, że w świetle przeprowadzonych 
badań możliwa do wysunięcia i sprawdzenia jest w przypadku polskich przedsiębiorców 
hipoteza o warunkowaniu przez wykształcenie – ale w połączeniu z innymi zmiennymi 
pośredniczącymi – osiągania sukcesu gospodarczego. 

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, przedsiębiorca, sukces ekonomiczny, edukacja, 
kapitał kulturowy

EDUCATION AND ECONOMIC SUCCESS OF ENTREPRENEURS

Summary

The political transformation in Poland after 1989 has brought about a lot of changes 
in the economic and social sphere. The structure of the Polish society has changed signifi -
cantly. A new social category of private entrepreneurs has appeared. Success in general, 
and in the case of the entrepreneurs – economic success, is an essential value of the new 
social and economic order. The key objective of the activity of entrepreneurs is to achieve 
economic success. The article is an attempt to answer the question whether entrepreneur-
ship skills can be learned and whether education is an important factor affecting suc-
cess in the economic sphere. The results of the research carried out show that education 
understood as institutional and non-institutional schooling conditions achievements in 
business activity, however, in combination with the characteristics of the entrepreneur’s 
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cultural capital. In the light of the research carried out it is claimed in the paper that in the 
case of Polish entrepreneurs it is possible to put forward and prove a hypothesis that the 
achievement of economic success is conditioned by education, but in combination with 
other intermediary variables.

Keywords: entrepreneurship, entrepreneur, economic success, education, cultural capi-
tal


