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Przedsiębiorczość pozytywnego 
wpływu 

Wojciech W. Gasparski

Matthieu Dardeillon i Jonas Guyot, 2018, Przedsiębiorcy, którzy 
zmieniają świat, tłumaczyła Anna Kowalska, Wydawnictwo Nie-
oczywiste, 348 stron

Liczne kryzysy, jakich doświadcza świat, skłaniają coraz większą 
liczbę autorów do poszukiwania sposobów przezwyciężenia tych 
zdarzeń. Pojawiają się więc innowacje społeczne dotyczące polityki, 
gospodarki, edukacji, zdrowia, ekologii i innych sfer życia na plane-
cie Ziemia. Jedną z  takich innowacji jest tzw. przedsiębiorczość 
pozytywnego wpływu. Tę społeczną innowację prezentują jej fran-
cuscy entuzjaści Matthieu Dardeillon i Jonas Guyot, którzy – gdy 
pracowali nad książką – byli studentami Ecole superieure de com-
merce de Paris (ESCP). Pierwsze wydanie książki miało miejsce 
w roku 2014, polski przekład, z inicjatywy Virginie Little1, jest tłu-
maczeniem drugiego wydania z roku 2018. Uczelnia ta ma kampusy 
w sześciu krajach Europy, a jednym z nich jest od roku 2016 Akade-
mia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pisze o tym, w słowie wstęp-
nym do książki, dr hab. Bolesław Rok, profesor tej uczelni, związany 
z uczelnianymi centrami: Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Spo-
łecznych2 (CEBIS) oraz Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytyw-

1  Jet to założycielka Little Infi nity i Little Greenfi nity. Z jej inspiracji odbyła się w Warsza-
wie konferencja Ekosystem pozytywnego wpływu – jak przedsiębiorcy społeczni, intra-
przedsiębiorcy i infraprzedsiębiorcy zmieniają świat (23.10.2018).
2  Centrum to po dwudziestu latach działalności pod nazwą Centrum Etyki Biznesu (CEBI) 
przybrało w  roku 2013 obecną nazwę. O  jego działalności w  dwudziestoleciu pisałem 
w artykule Krótka historia etyki biznesu tu i teraz, opublikowanym w periodyku „Etyka bizne-
su i zrównoważony rozwój”, 1/1, Politechnika Śląska, Zabrze 2016, https://www.polsl.pl/
organizacje/SCEBIZR/Documents/Kuzior%20Aleksandra%20-%20Etyka%201-2016.pdf.
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nego Wpływu3 (CBPPW). „Warto wzmacniać tę rosnącą falę nowej 
przedsiębiorczości podejmującej wyzwania zrównoważonego rozwo-
ju, o  której tak ciekawie piszą autorzy tej książki. Zwiększanie się 
liczby fi rm wywierających pozytywny wpływ umożliwi i  jednocze-
śnie ułatwi radykalną transformację społeczną, ekologiczną i ekono-
miczną także w Polsce” (Tak! Dla przedsiębiorczości pozytywnego wpły-
wu, s.  xiv–xv). Słów wstępnych do książki jest jeszcze dwa, jedno 
autorstwa Virginii Little (Razem możemy zbudować lepszy świat) 
i  drugie Przemysława Furlepa, wiceprezesa Zarządu Banku BGŻ 
ONP Paribas (Każda zmiana zaczyna się od nas samych) oraz przedmo-
wa do wydania francuskiego Jean-Paula Delevoye’a, byłego ministra 
i przewodniczącego Rady ds. ekonomicznych, społecznych i środo-
wiskowych Francji).

Książka składa się z Wprowadzenia, sześciu rozdziałów, Podsu-
mowania, dwu relacji z przygód, jakich doświadczyli autorzy, zbie-
rając materiały do książki, oraz podziękowań. Książka jest starannie 
wydana i  dobrze przełożona na język polski. We Wprowadzeniu 
autorzy przedstawiają stan obecnego świata z licznymi kryzysami, 
nierównościami społecznymi i  nieadekwatnymi reakcjami na te 
negatywne zjawiska. Przeciwstawiają temu młodzieńczą pasję i wia-
rę w to, iż można zmienić „obowiązujący schemat, dając konkretne, 
powtarzalne i trwałe rozwiązania” (s. 5). W związku z tym autorzy, 
będący podówczas studentami londyńskiego kampusu ESCP, posta-
nowili zawiesić studia i wybrać się w podróż eksploracyjną do przed-
siębiorstw społecznych istniejących w  różnych krajach. Zamierzo-
nemu przedsięwzięciu nadają nazwę Destination Changemakers. 
Książka ta jest sprawozdaniem z  podjętych aktywności. Jest ona 
adresowana przede wszystkim do adeptów przedsiębiorczości „po 
to, by pokazać, że każdy może zostać inicjatorem zmian. Niewielu 
młodych ludzi kwestionuje dominujące modele ekonomiczne, 
a jeszcze mniej przechodzi do działania. Tą książką chcielibyśmy ich 
do tego zachęcić” (s. 15).

3  Centrum to utworzone zostało w roku 2017.
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Rozdział pierwszy nosi tytuł o  zabarwieniu prakseologicznym 
Dlaczego działać? Na pytanie to autorzy odpowiadają, wskazując 
szybkość zmian, jakie dokonują się współcześnie, głównie za spra-
wą Internetu oraz wzrostem możliwości indywidualnych dodając, 
że „społeczeństwo obywatelskie i świat przedsiębiorczości przepro-
wadzi transformację, zwłaszcza dzięki rozwojowi przedsiębiorczo-
ści społecznej” (s. 52). Autorzy liczą na „oświeconych” prezesów 
fi rm i  „zaangażowanych” obywateli czego przykłady opisane są 
w dalszych rozdziałach. 

Rozdział drugi to kolejne pytanie: Tworzyć własną fi rmę, czy zmie-
niać system od środka? Na to pytanie autorzy odpowiadają anegdotą 
o  dużym statku i  małej barce, które płynąc dotychczasowym kur-
sem, mogą zatonąć. Aby tego uniknąć, należałoby zmienić kurs 
„i płynąć w stronę większej solidarności, równości, zrównoważenia, 
»lokalności« i współpracy” (s. 130). Autorzy opisują tych, którzy tak 
postępują, a  więc: innowatorów, przedsiębiorców i  pracowników 
zaangażowanych w  kwestie społeczne. Jedni ze spotkanych przez 
autorów przedsiębiorcy społeczni „wybrali działania w ramach nie-
dużych niezależnych organizacji, inni podjęli się przekształcenia 
wielkich korporacji” (s. 56). Są to intraprzedsiębiorcy, czyli przed-
siębiorcy wewnętrzni, i infraprzedsiębiorcy, czyli ci, którzy tworzą 
„ekosystem innowacji społecznych” (s. 113). 

Kolejne pytanie jest przedmiotem rozdziału trzeciego Czy trzeba 
poznać przedsiębiorczość tradycyjną zanim spróbuje się doprowadzić do 
zmian? Nie ulega wątpliwości, że elementarz działalności gospodar-
czej należy do obowiązkowego wyposażenia każdego przedsiębior-
cy, „ponieważ jest to kwestia efektywności” (s. 168). Znów kłania 
się prakseologia. Jednakże, piszą autorzy, jest to tylko środek. 
Przedsiębiorstwo tradycyjne i  przedsiębiorstwo społeczne różnią 
się celami. To pierwsze ma na celu zysk, to drugie problem społecz-
ny. „Bez celu społecznego nie ma [ono] racji bytu. Bez efektywności 
nie ma szansy na przetrwanie. […] Kluczowe jest zatem zbieranie 
różnych doświadczeń, zarówno w świecie przedsiębiorstw, jak i sto-
warzyszeń czy organizacji pozarządowych, a  nawet w  sektorze 
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publicznym, żeby potrafi ć czerpać to co najlepsze w każdym z tych 
światów i je połączyć” (s. 168–169). 

I znowu odzywa się prakseologia, bowiem w rozdziale czwartym 
autorzy pytają Gdzie działać? i  rozpoczynają ten rozdział słowami 
„U siebie, tam, gdzie dzieje się coraz gorzej, czy na drugim końcu 
świata, gdzie potrzeby wydają się bardziej palące?” (s. 171). To pyta-
nie jest dylematem typu „czy myć ręce, czy nogi?”, bowiem – jak 
piszą autorzy – „Przedsiębiorczość społeczna jest zjawiskiem glo-
balnym” (s. 216). Działać więc należy i tu, i tam stosownie do umie-
jętności i możliwości. Zaczynać należy jednak od działania lokalne-
go aby przekonać się o  jego powodzeniu i  dopiero wtedy, gdy się 
sprawdzi, to jest szansa na jego upowszechnienie. 

Rozdział piąty to pytanie o to, Jak działać będąc młodym? Autorzy 
oferują następujące rady, którymi sami kierowali się w  wędrówce 
w poszukiwaniu przejawów przedsiębiorczości społecznej na świe-
cie: (1) mnóżcie doświadczenia, (2) nie bójcie się nieznanego, (3) nie 
bójcie się próbować, (4) bierzcie udział w  wydarzeniach wolonta-
riackich o  różnym profi lu, (5) podróżujcie, (6) miejcie odwagę, 
(7) nie czekajcie jak wszystko poznacie (s. 249–250). I dodają, że nie 
istnieje jedna ścieżka, po której należy się poruszać. „Ważne jest, 
aby znaleźć swoją drogę, która pozwoli […] czuć się potrzebnym, 
rozwijać się i czerpać z tego przyjemność. […] A jeśli […] praca nie 
pozwala nam się do końca spełnić [to] istnieją inne sposoby żeby 
stać się inicjatorem zmiany” (s. 254–255).

Ostatni, szósty, rozdział odpowiada na pytanie Jak zostać inicja-
torem zmian poza pracą zawodową? Autorzy wskazują na mikrodzia-
łania, tj. własne wybory i  codzienne czynności powodujące trans-
formację społeczeństwa (s. 259). Istotna jest gotowość wzięcia na 
siebie odpowiedzialności i wybór tego, co wolimy w relacjach z inny-
mi: współpracę czy rywalizację, solidarność czy egoizm (s. 261) . Być 
świadomym i  etycznym konsumentem, tj. „Lepiej wykorzystywać 
swoje pieniądze: działać jako konsument i posiadacz oszczędności” 
(s. 263). Należy także poświęcić swój czas, działając jako wolonta-
riusz (s. 270) oraz działać jako swego rodzaju media, wymieniając 
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się informacjami, czyli być „pozytywnym środkiem przekazu” 
(s. 274). 

W  Podsumowaniu autorzy rekapitulują wyniki trwającej dwa 
i  pół roku aktywności światowych prekursorów zmiany. Oto co 
stwierdzają: (1) Niemożliwe jest tylko kwestią czasu; (2) Zacznij 
skromnie, mierz wysoko; (3)Przygotuj się na opór; (4) Nieważna 
jest forma prawna, ważne jest oddziaływanie; (5) Przedsiębior-
czość społeczna, aby móc się rozwijać, wymaga największych 
talentów; (6) Młodzi ludzie angażują się na całym świecie; (7) Każ-
dy może zostać inicjatorem zmiany. I  motywują „Nie wątpmy 
w swoje możliwości oddziaływania” (s. 277–286). Uzupełnieniem 
są relacje z  – jak nazywają to autorzy – przygód związanych 
z przedsięwzięciami o nazwach: „Ticket for change” oraz „Corpo-
rate for change”.

Książka powinna zainteresować studentów szkół biznesu i kie-
runków menedżerskich na wyższych uczelniach, tym bardziej że 
jest napisana przez ich rówieśników, przynajmniej takimi byli jej 
autorzy, gdy zbierali materiały do pisania. Ze swej strony pragnę 
zasugerować polskim studentom przedsiębiorczości podjęcie 
podobnego przedsięwzięcia eksploracyjnego. Odwiedźcie, Koledzy 
polskie lub zagraniczne przedsiębiorstwa społeczne i zreferujcie ich 
historie we własnych publikacjach. Życzę powodzenia!




