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Przedsi biorczo  jako kategoria z o ona. 
Jak j  rozwija ?

Tadeusz Oleksyn 

Przedsi biorczo ci jest kategori  z o on  i wieloznaczn . Jest ona czwartym 

czynnikiem produkcji, z o on  kompetencja osobist , procesem, wi e si  

z przedsi biorczym zarz dzaniem. Przedsi biorczymi powinni by  nie tylko 

przedsi biorcy i przedsi biorstwa, ale tak e pracownicy, kultury i spo ecze stwa. 

Tak e rozwijanie przedsi biorczo ci powinno odbywa  si  w ró nych miejscach 

i na ró nych poziomach. 

P.F. Drucker twierdzi , e prze ywaj ce kryzys pa stwo dobrobytu (welfare 

state) prawdopodobnie b dzie zast pione przez spo ecze stwo przedsi biorczo-

ci. Je eli tak si  stanie, b dzie to oznacza o konieczno  uczenia si  przedsi -

biorczo ci w skali masowej.

1. Ró ne rozumienie przedsi biorczo ci

Przedsi biorczo  ma kilka znacze  i wiele wymiarów.

1.1. Przedsi biorczo  jako czwarty 
czynnik produkcji 

Przedsi biorczo  zosta a uznana (Marshall 1924) za czwarty czynnik 

produkcji, obok trzech znanych wcze niej ekonomii klasycznej – kapita u, 
pracy i ziemi (oraz innych bogactw naturalnych). Mia o to znaczenie nie 
tylko ekonomiczne, ale równie  etyczne i polityczne. Marksi ci twierdzili, 
e zysk przedsi biorcy jest wynikiem zaw aszczania przez niego cz ci 

dochodu nale nego robotnikowi. Postrzeganie przedsi biorczo ci jako czyn-
nika produkcji oznacza jednak, e przedsi biorczo  spaja i uruchamia 
kapita , prac  i bogactwa naturalne; bez przedsi biorczo ci by yby one bez-
u yteczne. Przedsi biorca jako taki nie jest z odziejem; jest kreatorem. 
Zas uguje na zysk, maj c pomys  na biznes, b d c zdolnym do podj cia 
du ego najcz ciej ryzyka i przekucia swej wizji w czyn i realne kszta ty. 
Oczywi cie, zgodnie z Manifestem z Davos (1973) oraz Minimum etyki biz-

nesu z Caux (1994) (i zdrowym rozs dkiem) powinien dba  o dobro wszyst-
kich interesariuszy, nie za  jedynie o w asne. 
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1.2. Przedsi biorczo  jako z o ona kompetencja osobista

W potocznym rozumieniu przedsi biorczym jest cz owiek umiej cy za a-
twia  wszystkie sprawy, pe en inicjatywy i energii, pomys owy, zaradny, rzutki 
(Nowy s ownik j zyka polskiego 2002: 746). 

Przedsi biorczo  to z o ona kompetencja osobista, na któr  sk adaj  si : 
– orientacja biznesowa, a wi c zw aszcza orientacja na klienta i na zysk;
– uwa no , specyficzne patrzenie na zewn trzne otoczenie – umiej tno  

dostrzegania pojawiaj cych si  szans;
– wyobra nia, pomys owo , kreatywno ;
– umiej tno  czenia „wizjonerstwa” z pragmatyzmem, praktyczno ci ;
– umiej tno  zaoferowania w a ciwego produktu; w a ciwego – znaczy 

takiego, który znajdzie nabywców i b dzie op acalny dla przedsi biorcy;
– wyczucie czasu, zdolno  do podejmowania dzia a  we w a ciwym czasie 

(timing);
– rzutko , energia; dynamizm dzia ania;
– umiej tno  oceny i podejmowania ryzyka;
– skuteczno  w dzia aniu i pokonywaniu przeszkód;
– dzielno , nieust pliwo , wytrwa o ;
– umiej tno  dotarcia do w a ciwych ludzi i ich zjednania/pozyskania;
– intuicja;
– elastyczno ;
– umiej tno  koncentracji na rzeczach najwa niejszych;
– zapewne jeszcze par  innych.

Cz  spo ród wymienionych wy ej kompetencji mo na uzna  za cechy 
osobowo ci, a cz  za wynik do wiadczenia i praktycznego dzia ania, a wi c 
za cechy, których mo na si  wyuczy . Nie wszystkie one musz  wyst pi  
jednocze nie w znacznym nasileniu w konkretnej osobie cz owieka przed-
si biorczego. Jest to raczej ma o prawdopodobne. Na ogó  wystarczy, gdy 
wyst pi cz  z nich.

1.3. Przedsi biorczo  jako proces

R.W. Griffin (2002: 730) twierdzi, e „przedsi biorczo  jest procesem 
organizowania i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej oraz podejmowania 
zwi zanego z ni  ryzyka”. Jest to definicja bardzo ogólna. Natomiast 
H.H. Stevenson i J.C. Jarillo uwa aj , e przedsi biorczo  jest procesem, 
który ma motywowa  jednostki do tworzenia warto ci dodatkowej. S dz  
te , e przedsi biorczo  nale y uznawa  za wa ny element zarz dzania 
strategicznego (Stevenson i Jarillo 1990).

Procesy z regu y przebiegaj  w czasie i przestrzeni. Przedsi biorczo  
ma charakter antycypacyjny w tym sensie, e okre lony jej potencja  musi 
by  zgromadzony wcze niej, aby mie  okre lon  si  sprawcz  pó niej. Ten 
gromadzony wcze niej potencja  to g ównie kapita  ludzki – potencja  mo -
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liwo ci tkwi cy w przedsi biorczych ludziach. Podstawow  przestrzeni  dla 
przedsi biorczo ci jest przestrze  zewn trzna – rynek. 

1.4. Przedsi biorcze zarz dzanie

Przedsi biorcze mo e by  zarz dzanie. Mo na je rozumie  jako po -
czenie ról przedsi biorcy i mened era w jednej osobie. Pokazano to ni ej 
na tzw. diagramie Venna, gdzie – znacznie upraszczaj c, ale i inspiruj c 
– eksponuje si  przedsi biorczo  jako poszukiwanie okazji, a zarz dzanie 
jako poszukiwanie przewag (rysunek 1).

tworzenie wartości

przedsiębiorczość jako

poszukiwanie okazji

zarządzanie jako

poszukiwanie przewagi

Rys. 1. Diagram Venna. ród o: R.B. Mellor, G. Coulton, A. Chick, A. Bifulco, N. Mellor 
i A. Fisher 2011. Przedsi biorczo , Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 19.

Po drugie przedsi biorcze zarz dzanie mo na rozumie  jako zarz dzanie 
zorientowane w sposób szczególny na klientów i ich potrzeby, a tak e dosto-
sowane do przeprowadzania aktywnego rekonesansu ró nego rodzaju inno-
wacji (nie tylko produktowych) – tak aby by  zdolnym zarówno do szybkiego 
zwi kszenia poda y, gdy innowacja na rynku „chwyci”, jak te  szybkiego 
wycofania si , gdy oka e si  ona chybiona albo te  oferowana w niew a ci-
wym czasie (na przyk ad za wcze nie). W niektórych przypadkach decyzj  
optymaln  mo e by  za o enie dzia ania przez pewien czas ze strat , 
w nadziei na zmian  sytuacji na rynku, zwi zan  z konkurencj , oczekiwa-
niami i gustami klientów, poda  lub popytem, cenami itd. R.B. Mellor 
twierdzi, e tak rozumiane przedsi biorcze zarz dzanie eksponuje szczegól-
nie takie cechy, jak elastyczno  i zwrotno  (Mellor i in. 2011).

P.F. Drucker rozró nia  trzy poj cia: przedsi biorczo  rozumian  jako 
cechy osobowo ci, „przedsi biorcze przedsi biorstwo” i przedsi biorcze 
zarz dzanie. Sama osobowo  nie wystarcza. Równie istotne s  zasady i prak-
tyki przedsi biorczego zarz dzania. Je eli ich brakuje, to firma najdalej 
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w ci gu kilku lat staje si  pasywna i patrzy wstecz (Drucker 1992: 185). 
Uwa a  te , e przedsi biorczo  nie jest ani „naturalna”, ani „twórcza”. 
Ka da firma, tak e du a, mo e by  przedsi biorcza i innowacyjna, mo e 
si  tego nauczy . Musi jednak wiadomie do tego d y , co wymaga wysi ku 
(Drucker 2002: 480–482).

2. Przedsi biorcze podmioty

Ró ne podmioty mog  i powinny by  przedsi biorcze. 

2.1. Przedsi biorczy przedsi biorca

Przedsi biorczy jest (powinien by ) przedsi biorca. W ko cu sam termin 
przedsi biorczo  od niego pochodzi, historycznie to z nim w a nie si  wi e. 
Mo na powiedzie , e ka dy autentyczny przedsi biorca jest przedsi biorczy, 
emanuje przedsi biorczo ci . 

W rozumieniu klasycznym przedsi biorca to cz owiek, który jest jedno-
cze nie za o ycielem firmy, osobi cie ni  zarz dza i sam ponosi pe ne ryzyko 
i odpowiedzialno  finansow , zwi zane z jej prowadzaniem. Pierwsi przed-
si biorcy tacy w a nie byli. Pó niej, w miar  wykszta cania si  coraz wi kszych 
przedsi biorstw, nast pi o porwanie tych wi zów i odej cie od jedno ci trzech 
wymienionych funkcji: kto inny by  za o ycielem, kto inny przedsi biorstwem 
zarz dza  (coraz powszechniej – wynaj ty zawodowy mened er) i kto inny 
ponosi  ryzyko finansowe (w spó kach akcyjnych – g ównie akcjonariusze). 
Klasyczna jedno  funkcji pozosta a tylko w podsektorze MSP, te  nie ca ym. 

W XX wieku przedsi biorcy stopniowo tracili znaczenie i uznanie na 
rzecz zawodowych mened erów – tak dalece, e kapitalizm lat 60., 70. i cz -
ciowo 80. by  nazywany „kapitalizmem mened erskim”. W dwóch ostatnich 

dekadach XX wieku nast pi  jednak renesans przedsi biorczo ci i przed-
si biorców w klasycznym rozumieniu. Poprawi  si  te  w wielu krajach lep-
szy spo eczny klimat wokó  nich. Jak pisze Tomasz Gruszecki, w Wielkiej 
Brytanii i innych krajach, w wyniku wielu sukcesów ludzi m odych „zaczy-
naj cych od niczego”, nast pi o prze amanie schematu „my lenia klaso-
wego”, e przedsi biorca to kapitalista, od urodzenia wyposa ony w maj -
tek (Gruszecki 1994: 41). Ten renesans by  i jest nadal wyra nie widoczny 
tak e – a nawet szczególnie – w Polsce po roku 1989.

Wa niejsze kompetencje „przedsi biorczego przedsi biorcy” s  przed-
stawione na rysunku 2.

Autentyczny przedsi biorca na ogó  dzia a z pasj  i zajmuje si  tym 
– przynajmniej je li chodzi o domen  firmy – co go interesuje. Gdy si  robi 
to, co si  lubi, gdy ma si  pozytywny stosunek do produktów i klientów, 
cz owiek bardziej si  anga uje i jest sk onny po wi ci  na to bardzo du o 
czasu i pracy. Znacznie atwiej wówczas o sukces.

Istotna jest cecha, któr  buddy ci okre laj  jako uwa no , czujna kon-
centracja (tu – przede wszystkim na wiecie zewn trznym, na rynku), g ów-
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nie pod k tem postrzegania wa nych dla przedsi biorcy zjawisk i, przede 
wszystkim, pojawiaj cych si  szans.

elastyczność

kreatywność
pomysł

na biznes

intuicja

dzielność,

nieustępliwość

dotarcie

do właściwych

ludzi i ich zjednanie

trafne

określenie

misji i wizji

ocena

i podejmowanie

ryzyka

pasje

i zainteresowania

uważność,

dostrzeganie

szans

Rys. 2. Przedsi biorczy przedsi biorca. ród o: opracowanie w asne.

Kolejn  po dan  kompetencj  przedsi biorcy jest kreatywno . On sam 
nie musi by  ani wynalazc , ani innowatorem. Kreatywno  przedsi biorcy 
wyra a si  w jego zrozumieniu znaczenia wynalazków i innowacji innych 
ludzi i odkryciu, e mog  by  one z po ytkiem wykorzystane w ich biznesie. 
Henry Ford nie wynalaz  ta my produkcyjnej, jak to cz sto s yszymy. Wia-
domo, e produkcj  ta mow  stosowa  pó  wieku przed nim Samuel Colt 
w swojej fabryce rewolwerów1. Zas ug  Forda by o zrozumienie, e ta ma 
produkcyjna mo e zrewolucjonizowa  produkcj  samochodów, zapewni  ich 
produkcj  masow  po niskich kosztach. W tym le y wielko  Forda, nie za  
w klasie samochodów tej marki, które s  mo e niez e, ale przecie  nie 
rewelacyjne. By  on naprawd  wielki jako przedsi biorca, nie jako kon-
struktor2.

Kreatywno  przedsi biorcy jest niezb dna szczególnie, je li chodzi 
o dobry pomys  na biznes. Racj  bytu przedsi biorcy jest produkt, który 
znajduje dostateczn  liczb  nabywców, chc cych za niego p aci  tyle, aby 
biznes by  op acalny. Je eli kto  takiego produktu nie ma (i szerzej: je li 
nie ma domeny rokuj cej szanse na sukces), nie ma czego szuka  na rynku. 
Oczywi cie domena dobra dzisiaj nie musi by  dobra jutro. Tak wi c kre-
atywno  musi by  niejako „procesem ci g ym”. Kreatywno  przedsi biorcy 
nie ogranicza si  do produktu czy domeny. Przejawia si  tak e w umiej t-
no ci trafnego okre lenia misji i wizji, strategii, doboru najbli szych wspó -
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pracowników (i zarazem ludzi najwa niejszych w firmie), doboru partnerów 
biznesowych itd. 

Bardzo wa n  kompetencj  jest umiej tno  oszacowania i podj cia ryzyka. 
Na znaczenie czynnika ryzyka w pracy przedsi biorcy zwraca  uwag  twórca 
poj cia „przedsi biorca”, Francuz R. Cantillon. Ju  w roku 1755 zauwa y  
on, e ryzyko jest immanentn  cech  dzia alno ci przedsi biorcy; nie ma 
przedsi biorczo ci wolnej od ryzyka. Poniewa  wielu ludzi odczuwa siln  
potrzeb  bezpiecze stwa, a ryzyko wywo uje w nich stany l kowe, czasami 
silne, nie wszyscy nadaj  si  na przedsi biorców ju  cho by z tego 
powodu.

W prowadzeniu firmy pomaga umiej tne zaprojektowanie misji i wizji. 
Je eli jest to okre lone merytorycznie dobrze i uczciwie, z ch ci  realizacji, 
pomaga w prowadzeniu firmy: jest czynnikiem integruj cym zarz dzaj cych 
i pracowników, motywuje ludzi, zaskarbia sympati  otoczenia. Jednak nie 
ka dy to potrafi – i chce. Jest wiele firm, które nie maj  adnej misji (osi -
ganie zysków to jeszcze nie misja). W wielu innych to, co jest nazywane 
misj , jest co najwy ej dewiz  i bardzo cz sto ma charakter wy cznie pro-
pagandowy.

Dla powodzenia przedsi biorcy cz sto kluczowa okazuje si  zdolno  

dotarcia do w a ciwych ludzi i ich zjednania dla swoich planów. Tymi „w a-
ciwymi lud mi” s  partnerzy biznesowi (krajowi i zagraniczni), kandydaci 

na wspólników i najbli szych wspó pracowników, bankierzy i inni finansi ci, 
wp ywowi ludzie w reklamie, mediach itd. Tak wi c to wa na kompetencja, 
wi ca si  z komunikatywno ci , wiarygodno ci , umiej tno ci  argumen-
towania i przekonywania, taktem i cierpliwo ci , umiej tno ci  dzia ania 
o w a ciwym czasie (timing), czasami te  ze sprawno ci  w negocjacjach. 
Chodzi nie tylko o dotarcie i zjednanie sobie „w a ciwych ludzi”, ale tak e 
– szerzej – o rozumienie znaczenia i umiej tno  kontaktów z innymi lud mi. 
Soichiro Honda, za o yciel znanej firmy samochodowej, który te  sam j  
kilkadziesi t lat prowadzi , tak to uj : „Kiedy spogl dam wstecz na swoje 
ycie, zaczynam docenia  znaczenie kontaktów z innymi lud mi. S  one 

wa niejsze, ni  wszystkie usprawnienia techniczne. Spotkania pozwalaj  nam 
poszerzy  horyzonty, zdoby  tysi ce nowych do wiadcze , które inaczej 
by yby dla nas niedost pne” (Poissant i Godefroy 1993: 164).

Od sukcesu do sukcesu idzie si  tylko w „operach mydlanych”. Sukcesy 
s  cz sto poprzedzone d ugim pasmem niepowodze . Aby do nich dotrwa , 
konieczne s  dzielno , odporno  psychiczna i nieust pliwo . 

W biznesie nie wszystko da si  policzy , zoptymalizowa , przewidzie . 
Wa na jest te  intuicja – nie wdaj c si  tu w dywagacje na temat ró nych 
teorii i hipotez, czym ona naprawd  jest. 

Ostatni  kompetencj  spo ród wymienionych na rysunku 2 jest elastycz-

no . Mo na j  postrzega  jako wa n  cech  inteligencji – cznie ze zdol-
no ci  do niezb dnych dostosowa . Niew tpliwie, przedsi biorca powinien 
by  cz owiekiem inteligentnym. Chodzi tu jednak tak e o konkrety: o ela-
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styczno  zarówno w stawianiu celów biznesowych, jak te  w cie kach doj-
cia, rodzajach i dynamice zmian i wielu innych kwestiach zwi zanych 

z zarz dzaniem, nie tylko strategicznym. Zamiast zak adania celów i planów 
„punktowo”, lepiej jest przyj  definicj  Carla von Clausewitza. Transpo-
nuj c ja na dziedzin  zarz dzania, mo na by j  wyrazi  w s owach: Zarz -

dzanie jest sztuk  wyznaczania w a ciwych celów i uzyskiwania maksimum 

tego, co uzyska  mo na w istniej cych uwarunkowaniach. Czasami mo na 
i warto uzyska  wi cej, czasami jednak nie warto si  przesadnie upiera , 
bo koszty osi gni cia danego celu staj  si  za wysokie. 

2.2. Przedsi biorczy wspó pracownik

Przedsi biorczy mo e by  nie tylko przedsi biorca, ale tak e jego wspó -
pracownik kierownik i pracownik (kierownik jest najcz ciej równie  pra-
cownikiem). Jest o to du o atwiej, gdy umiej tnie oraz w dostatecznie 
szerokiej skali stosuje si  koncepcj  wewn trznej przedsi biorczo ci (intra-
preneurship). W latach 80. i 90. XX wieku du e organizacje pozazdro ci y 
mniejszym ich orientacji na przedsi biorczo . Postanowi y zmieni  swoje 
filozofie zarz dzania i zorientowa  kierowników wszystkich szczebli oraz 
wi kszo  pracowników w kierunku postaw i zachowa  przedsi biorczych. 
Mieli tak my le  i tak si  zachowywa , jak przedsi biorcy. Towarzyszy o 
temu wyposa enie ich w wi ksze uprawnienia decyzyjne oraz wyodr bnianie 
w ramach du ych firm mniejszych cz ci, zorganizowanych i dzia aj cych 
podobnie jak przedsi biorstwa ma e i redniej wielko ci. By a to prawdziwa 
rewolucja, na dodatek na bardzo du  skal , która pozwoli a przekszta ci  
wiele zbiurokratyzowanych, statycznych i oci a ych organizacji w bardziej 
innowacyjne, dzia aj ce szybciej i sprawniej, a tak e poprawi  wyniki eko-
nomiczne. Jednym z pierwszych by  Jack Welch i zarz dzany przez niego 
od pocz tku lat 80. General Electric. J. Welch o wiadczy , e tchnie w kon-
cern ducha ma ej firmy. Chcia  po czy  korzy ci p yn ce z rozmiarów i skali 
dzia alno ci GM (g ównie ogromne rodki finansowe) z my leniem charak-
terystycznym dla w a cicieli ma ych firm, którzy jak nikt inny mieli w sobie 
„ducha przedsi biorczo ci”, a jednocze nie byli niezwykle otwarci na rynek. 
Chodzi o mu równie  o to, aby ludzie mogli realizowa  swoje marzenia. 
Nazywa  to „dusz  ma ej firmy” (Krames 2003: 225).

Nie wszyscy pracownicy s  przedsi biorczy. Mo na to zmienia , oddzia-
uj c na nich w poszczególnych organizacjach – co nie zawsze da oczekiwany 

skutek. Mo na te  – i to jest znacznie ta sze – bra  pod uwag  t  kompe-
tencj  podczas przyjmowania ludzi do pracy. Czy to jest post powania bar-
dziej obiecuj ce – mo na dyskutowa , jako e rozpoznawanie przedsi bior-
czo ci ludzi, których si  osobi cie nie zna, bywa trudne i wymaga wi cej 
zachodu (wywiady rodowiskowe, g bsza analiza dotychczasowej pracy 
i osi gni  itd.). 

Kompetencje przedsi biorczego (wspó )pracownika s  pokazane na 
rysunku 3.
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Rys. 3. Przedsi biorczy wspó pracownik w koncepcji wewn trznej przedsi biorczo ci. 
ród o: opracowanie w asne.

Istotnym warunkiem przedsi biorczo ci pracownika jest jego profesjona-

lizm. Cz owiek o niewystarczaj cych kwalifikacjach nie b dzie mia  odwagi, 
aby by  samodzielnym i przedsi biorczym; b dzie raczej wola  otrzymywa  
polecenia i decyzje od prze o onego, co ograniczy jego odpowiedzialno  
i przerzuci j  na szefa.

Drugim warunkiem jest rozumienie biznesu i podej cie biznesowe. Rozu-
mienie biznesu to wiadomo , sk d w przedsi biorstwie bior  si  pieni dze, 
w jaki sposób nale y je zdobywa  i co ja mog  (i powinienem zrobi ), aby 
ich by o wi cej. To zrozumienie kluczowej roli klienta; je eli kto  nie ma 
bezpo rednich zwi zków z klientami zewn trznymi, powinien przynajmniej 
wspiera  mocno swoj  prac  klientów wewn trznych, którzy dzia aj  na 
rzecz klientów zewn trznych. To „gospodarski” stosunek do kosztów. To 
tak e w asne oddzia ywania na rzecz lepszej pozycji rynkowej i presti u 
firmy, nieczynienie rzeczy, które im szkodz .

Skuteczno  dzia a  obowi zuje wszystkich, nie tylko mened erów. Sku-
teczno  dzia a  wi e si  z profesjonalizmem, ale tak e z pragmatyzmem, 
rzeczowo ci , dobrym zorganizowaniem, umiej tn  wspó prac , koncentra-
cj  na celach i rzeczach najwa niejszych dla biznesu. 

Kreatywno  i innowacyjno  otwiera nowe mo liwo ci i mo e prowadzi  
do lepszych wyników biznesowych. Nie wszyscy pracownicy musz  by  równie 
kreatywni i innowacyjni; niekiedy by oby to nawet le widziane (np. kreatywny 
kasjer). W wielu przypadkach obowi zuje cis e przestrzeganie procedur, 
a odchodzenie od nich mo e by  niebezpieczne, prowadzi  do zak óce  w prze-
biegu procesów i do strat. Tym niemniej ma o jest takich stanowisk i takich 
prac, gdzie nie mo na zg asza  adnych propozycji zmian i usprawnie .
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Z kreatywno ci  wi  si  wyobra nia i pomys owo ; one równie  warun-
kuj  wewn trzn  przedsi biorczo . O pomys owo  atwiej, gdy ludzie dys-
kutuj  miedzy sob  o pomys ach, a tak e gdy stosowane s  techniki heu-
rystyczne (twórczego rozwi zywania problemów).

Poczucie odpowiedzialno ci wyklucza zbyt ryzykowne pomys y i zmiany, 
które mog yby narazi  firm  na k opoty – podobnie jak uczciwo  i lojalno . 
Wewn trzna przedsi biorczo  mo e rodzi  ró ne pokusy; aby da  im odpór 
niezb dne s  pewne uniwersalne zasady etyczne i wysokie morale.

Wspó praca jest rdzeniem wewn trznej przedsi biorczo ci. Dla swej eks-
pozycji, dla wyst pienia efektu demonstracji i na ladownictwa konieczne 
jest rodowisko spo eczne. 

2.3. Przedsi biorcze przedsi biorstwo

Przedsi biorcze mo e by  przedsi biorstwo, czy – szerzej – ka da orga-
nizacja. Tu oczywi cie powstaje pytanie, czy przedsi biorstwo mo e nie by  
przedsi biorcze. Wydaje si , e – wbrew akademickim opiniom i nauczaniu 
– nie jest tak, e na rynku jest miejsce tylko dla wysoce efektywnych, inno-
wacyjnych, przedsi biorczych itd. Na rynku jest miejsce dla niemal wszyst-
kich – co oczywi cie nie znaczy, e efektywni i nieefektywni, przedsi bior-
czy i ma o przedsi biorczy b d  równie bogaci i s awni. A wi c s  i b d  
w przysz o ci tak e przedsi biorstwa ma o przedsi biorcze. Ale one nas 
tutaj nie interesuj . 

Przedsi biorcze przedsi biorstwo to takie, które jest nasycone cechami 
idealnego przedsi biorcy – u ywaj c okre lenia A.K. Ko mi skiego 
i D. Jemielniaka (rysunek 4).

nasycenie organizacji cechami idealnego

przedsiębiorcy (vide rys. 2)

przedsiębiorcze przedsiębiorstwo

integracja, motywacja, wysokie morale ludzi

Rys. 4. Jak powstaje przedsi biorcze przedsi biorstwo. ród o: opracowanie w asne na 
podstawie A.K. Ko mi ski i D. Jemielniak 2008. Zarz dzanie od podstaw, Warszawa: 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
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Przedsi biorcze przedsi biorstwo i wewn trzna przedsi biorczo  nie 
powstaj  w wyniku apeli i propagandy. Prekursorzy i wynalazcy koncepcji 
wewn trznej przedsi biorczo ci – Gifford i Elizabeth Pinchot oraz Norman 
Macrae – ju  w roku 1976 zwracali uwag  na znaczenie trafnie dobranych 
systemów wynagradzania oraz partycypacji finansowej ludzi/zespo ów 
w wynikach finansowych firmy (http://www.smallbusinessnotes.com/starting-
a-business/history-of-intrapreneurship.html). 

2.4. Przedsi biorcza kultura

Przedsi biorcza mo e by  kultura i spo eczno  (spo ecze stwo), które j  
tworzy. Kultur  przedsi biorcz  jest, parafrazuj c A. Isachsena i C. Hamil-
tona, taka, w której stwarzane s  i dobrze wykorzystywane sprzyjaj ce 
warunki dla rozwoju gospodarki, jej innowacyjno ci, a decyzje ekonomiczne 
s  koordynowane w sposób zgodny z najlepiej poj tym interesem uczest-
ników rynku. Przedsi biorczo  jest tam „ekonomicznym pulsem spo e-
cze stwa”, który wyra nie odmierza rytm i sposób zaspokojenia potrzeb 
(Brzozowski 2011: 197). W takiej kulturze szanowani s  ludzie przedsi -
biorczy – dzielni, aktywni, zaradni, samodzielni, my l cy pozytywnie, uparcie 
d cy do celu, nie poddaj cy si  atwo. Inaczej mówi c, kultur  przedsi -
biorcz  jest taka, w której kompetencje zwi zane z przedsi biorczo ci  s  
w cenie. 

Temat kulturowych uwarunkowa  przedsi biorczo ci w Polsce podj a 
niedawno Beata Glinka (2008). Wymowa ksi ki jest taka, e wp yw polskiej 
kultury na przedsi biorczo  jest ambiwalentny, ogólnie raczej z y ni  dobry. 
Polska kultura – zarówno narodowa, jak i organizacyjna – zawiera pewne 
trwa e warto ci i wzorce zachowa , z których tylko cz  wywiera na przed-
si biorczo  wp yw pozytywny. Jest pe na sprzeczno ci i paradoksów. Bycie 
„kowalem w asnego losu” i poczucie sprawstwa s siaduje tu z postawami 
roszczeniowymi, koegzystuj  aktywno  i bierno . Przedsi biorca nie jest 
postaci  jednoznacznie pozytywn ; podwa ana jest cz sto jego uczciwo , 
le odbierane autokratyczne i autorytarne style przywództwa, wytykany jest 

jego z y gust. 
Z przedsi biorczo ci  silnie zwi zana jest kultura mened erska. Kultura 

mened erska wykszta ca a si  w praktyce, cho  mieli na ni  wp yw tak e 
wybitni teoretycy zarz dzania, szczególnie za  P.F. Drucker. To w a nie 
w znacznym stopniu pod wp ywem silnie opiniotwórczych ksi ek P.F. Druc-
kera wykszta ci  si  modelowy obraz mened era – przedsi biorczego, sku-
tecznego, pragmatycznego, zorientowanego na cele, koncentruj cego si  na 
tym, co najwa niejsze, podejmuj cego ma o decyzji, za to wa nych, doce-
niaj cego znaczenie kapita u ludzkiego. Te kompetencje wydaj  si  dobre 
i uniwersalne. Tym niemniej mened eryzm (niekoniecznie reprezentatywny 
dla ca ej kultury mened erskiej, szczególnie wspó czesnej), jest mocno kry-
tykowany. Jak pisze M. Kostera, powo uj c si  na prace Entemana (1993), 
Johannissona (1998), Parkera (2002), Hjortha (2003), Ko mi skiego (2005), 
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„ideologia mened eryzmu” jest „szkodliwa i redukcjonistyczna”. „Mene-
d eryzm polega na sprowadzaniu idei zarz dzania do kontroli nad organi-
zacj  i otoczeniem. Jest jakby fundamentalizmem w zarz dzaniu, skoncen-
trowanym na poszukiwaniu absolutnych prawd i pewników, czyni cym cnot  
z tego, co w zwyk ym zarz dzaniu jest po prostu zwyk  zasad  – na przy-
k ad kontrolowanie jest widziane jako warto  sama w sobie” (Kostera 
i liwa 2010). 

Mo na jednak zada  pytanie, czy ta krytyka nie jest spó niona, czy nie 
dotyczy czego , co ju  nie jest g ównym nurtem. Opisuj c zmiany, jakie 
nasta y na prze omie XX i XXI wieku oraz now  sytuacj  mened era, 
P.F. Drucker tak odpowiada na pytanie George’a Harrisa (postawione mu 
w maju 1993 r., a wi c prawie 20 lat temu), jak mened erowie maj  funk-
cjonowa  w spo ecze stwie postkapitalistycznym: „Musicie si  nauczy  zarz -
dza  w sytuacjach, w których nie macie w adzy i nie mo ecie rozkazywa , 
w których ani nie jeste cie kontrolowani ani nie sprawujecie kontroli. To 
zmiana fundamentalna. Podr czniki zarz dzania wci  tylko mówi  o zarz -
dzaniu podw adnymi (…). To jednak podej cie z lat 50. i 60. (…). Wy ju  
przecie  nie oceniacie mened era poprzez liczb  podlegaj cych mu ludzi 
(…). Dotychczas przedsi biorstwa powstawa y i wzrasta y na jeden z dwóch 
sposobów: albo od podstaw, albo w drodze przej cia. W obu przypadkach 
mened er sprawowa  kontrol . Dzisiaj przedsi biorstwa wzrastaj  przez 
alianse, wszelkiego rodzaju ryzykowne porozumienia i wspólne przedsi -
wzi cia, które rozumie tylko niewielu ludzi. Ten nowy typ wzrostu niepokoi 
tradycyjnego mened era, przekonanego, e musi on posiada  lub kontro-
lowa  zasoby i zyski” (Drucker 2004: 285–286). 

Tak e J. Welch wskazuje na zasadnicze zmiany w sposobach wspó cze-
snego zarz dzania. Wskazywa  na anachroniczno  przej tej po II wojnie 
wiatowej z armii zasady „rozkazuj i rz d ”. Promowa  zasad  „zarz dza  

mniej to zarz dza  lepiej”, co si  przyj o pod nazw  „paradoksalny lider 
Welcha”. Uwa a , e najbardziej skuteczni mened erowie to ci, którzy przed-
stawiaj  w asn  wizj , a potem pozwalaj  pracownikom by  przedsi bior-
czymi i dzia a  na w asn  r k  (Krames 2003: 162, 171, 249). 

2.5. Przedsi biorcze spo ecze stwo

P.F. Drucker by  zdania, e prze ywaj ce kryzys pa stwo dobrobytu (welfer 

state) prawdopodobnie b dzie zast pione przez spo ecze stwo przedsi bior-

czo ci. Je eli tak si  stanie, b dzie to oznacza o konieczno  uczenia si  
przedsi biorczo ci w skali masowej (Drucker 2002: 480–482).

Spo ecze stwo powinno by  przedsi biorcze we wszystkich dziedzinach 
– nie tylko w obecnie modnych i silnie wspieranych przez pa stwo i nauk , 
jak wysoka technika czy IT. Oddajmy jeszcze raz g os P.F. Druckerowi: 
„Zw aszcza w Europie popularne jest przekonanie, e przedsi biorczo  
mo e samoistnie wyst powa  w dziedzinie wysokiej techniki. Francja, 
Niemcy, a nawet Anglia opieraj  na tej przes ance polityk  narodow . Jest 
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to jednak z udzenie. W rzeczy samej polityka popieraj ca wysok  technik  
i tylko wysok  technik  nie doprowadzi do wysokiej techniki. Mo e tylko 
wyprodukowa  kolejn  kosztown  klap  (…). Wysoka technika stanowi tylko 
jedn  z dziedzin innowacji i przedsi biorczo ci. Przewa aj ca ich wi kszo  
wyst puje w innych dziedzinach” (Drucker 1992: 272–273).

3. Jak rozwija  przedsi biorczo ?

Promowanie i kreowanie przedsi biorczo ci oznacza wielkie wyzwania 
zarówno dla ka dego z nas, jak te  ca ego systemu edukacji oraz dla osób 
zarz dzaj cych organizacjami i odpowiedzialnych za zarz dzanie kompe-
tencjami, w tym za rozwój zawodowy. Ka dy z podmiotów ma tu wa n  
rol  do spe nienia. 

Najbardziej obiecuj ca i zarazem najtrudniejsza (do ko ca niewykonalna) 
jest harmonizacja ogó u tych oddzia ywa  na wszystkich poziomach: poszcze-
gólnych ludzi, systemu wychowania i o wiaty, szkó  wy szych, pracodawców 
i podleg ych im struktur, ró nych organizacji rz dowych i pozarz dowych, 
spo eczno ci lokalnych, narodowej i mi dzynarodowej, Unii Europejskiej, 
ONZ. Istotnym czynnikiem harmonizacji jest czas i timing, a wi c zrozu-
mienie znaczenia i wybór najw a ciwszej pory do podejmowania okre lonych 
dzia a , a tak e umiej tny maria  nauki i praktyki. Sama tylko nauka nie 
wystarcza, podobnie jak sama tylko praktyka. 

Rozwija  przedsi biorczo  nale a oby, oddzia uj c na wszystkie jej pod-
mioty i harmonizuj c te oddzia ywania – najlepiej tak, aby uzyska  efekt 
synergiczny. Dalej przedstawiam kilka uwag dotycz cych rozwijania przed-
si biorczo ci na ró nych poziomach. 

3.1. Jak rozwija  indywidualn  przedsi biorczo

Bardzo wielu ludzi, mo e nawet wszyscy, powinni rozwija  swe kompe-
tencje w zakresie przedsi biorczo ci. Warto zwróci  uwag  na kilka kwestii:

Aktywno  i przedsi biorczo  s  naturalnymi zachowaniami cz owieka, 
tak e we wczesnych fazach rozwoju. Jest wa ne, aby tych zachowa  nie 
blokowa  (przez nadopieku czych rodziców, wychowawców, szko y, pa -
stwo). W USA pozwala si  uczniom, na wiele lat przed pe noletnio ci , na 
prowadzenie w asnej „wakacyjnej firmy” z bardzo uproszczonymi rozlicze-
niami, cz c zabaw  z pierwszymi kontaktami o charakterze biznesowym 
i wchodzeniem w rol  przedsi biorcy ju  w bardzo wczesnym okresie ycia. 
Nie chodzi tu o zarabianie pieni dzy przez dzieci, ale o wykszta canie dosta-
tecznie wcze nie potrzebnych w biznesie kompetencji.

Przedsi biorczo ci nie mo na si  nauczy  w awach szkolnych i czytel-
niach. D ugotrwa e zajmowanie si  tylko nauk  – na przyk ad uczenie si  
bez przerw od szko y podstawowej do uzyskania stopnia doktora – mo e 
sprawi , e tak prowadzony cz owiek, podejmuj cy pierwsz  prac  ju  
w rednim wieku (wed ug Eurostatu m ody pracownik to cz owiek w wieku 
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od 15 do 24 lat), b dzie trwale niezdolny do bycia dobrym przedsi biorc  
i do efektywnego funkcjonowania w biznesie w samodzielnych rolach. Na 
szcz cie, wi kszo  Polaków na studiach pracuje ju  zawodowo. Niemniej 
przeplatania nauki i pracy zawodowej jest za ma o. 

Wa ny jest szybki start i szybki rozwój. W Wielkiej Brytanii ju  w latach 
70. ujawni a si  grupa 16–17-latków zak adaj cych w asne firmy i robi cych 
szybko wspania e kariery (m.in. Alan Sugar – za o yciel firmy komputero-
wej Amstrad; Richard Branson – za o yciel firmy lotniczej Virgin, konku-
ruj cej z British Airways, Anita Roddick – za o ycielka sieci sklepów kosme-
tycznych Body Shop) (Gruszecki 1994: 41). Tacy ludzie jak Steve Jobs 
(Apple), Bill Gates (Microsoft) czy Mark Zuckerberg (Facebook) przed 
30 rokiem ycia byli ju  bardzo s awni i bardzo bogaci. Ten ostatni w wieku 
23 lat mia  na koncie 1,5 mld USD. Ka dy z nich startowa  od zera. 

Silny i pozytywny wp yw na rozwijanie indywidualnej przedsi biorczo ci 
m odych ludzi maj  inspiracje i klimat domu rodzinnego, w którym rodzic 
(b d  rodzice) jest przedsi biorc . Wp yw ten jest na ogó  silniejszy ni  
uczelni biznesowych (Zampetakis i in. 2011). 

Zak adanie w asnych firm jest postrzegane przez wielu m odych ludzi 
na wiecie jako atrakcyjna alternatywa wobec d ugotrwa ego przebijania si  
do samodzielno ci, mo liwo ci dzia ania i znaczenia w wielkich organiza-
cjach.

Najwi ksz  s aw  i pieni dze osi gali ci przedsi biorcy, którzy wylanso-
wali zupe nie nowe produkty: pierwsze samochody, komputery i oprogra-
mowanie do nich, telefony komórkowe, portale spo eczno ciowe itd. To 
pokazuje najbardziej obiecuj cy kierunek.

Poniewa  przedsi biorcom pomagaj  takie cechy, jak pragnienie osi -
gni , optymizm i pozytywne my lenie, wskazane jest, aby by y one wzmac-
niane. Wzmocnienie mo e si  dokonywa  poprzez „tre  wewn trznego 
dialogu”, jaki ka dy toczy sam ze sob , poprzez sposób wewn trznej komu-
nikacji i u ywane w niej s owa3.

Rozwijanie w asnych kompetencji u ytecznych w biznesie i prowadzeniu 
w asnego przedsi biorstwa mo e si  dokonywa  „metod  czterech kroków”4: 
– rozpoznania w asnych kompetencji i porównania ich z u ytecznymi w biz-

nesie; 
– samooceny porównawczej, ustalenia swoich silnych i s abszych stron; 
– nauki i wzmacniania poszczególnych (potrzebnych) kompetencji poprzez 

ich trenowanie w ró nych yciowych i zawodowych sytuacjach; na 
pocz tku powinny to by  sprawdziany atwe; 

– sprz enie zwrotne, gdzie stosownie do sytuacji potrzebne kompetencje 
s  uruchamiane i wykorzystywane. 
Przedsi biorczo  mo e zaistnie  i rozwija  si  w rodowisku spo ecznym. 

Rozwijanie przedsi biorczo ci to tak e rozwijanie w asnych kompetencji 
spo ecznych, umiej tno ci nawi zywania i utrzymywania kontaktów z innymi 
lud mi, umiej tno ci perswazji, ale te  s uchania, tworzenia rodowisk, 
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wymiana pogl dów i wzajemne inspirowanie si . Cho  samotno  jest ka -
demu od czasu do czasu potrzebna, mówimy jednak o kompetencji spo-
ecznej.

3.2. Jak rozwija  przedsi biorczo  w organizacjach?

Przedsi biorczo  jest uwa ana przez wielu autorów za podstawowe ró-
d o przewagi konkurencyjnej przedsi biorstwa, daj c cz sto przewag  trwa  
i znacz c . Konkurencyjno  bazuj ca na przedsi biorczo ci jest zarazem 
najmniej niszcz ca dla konkurentów; inne rodzaj przewag (na przyk ad 
przewaga kosztowa) niejednokrotnie trwale eliminuj  konkurentów z rynku 
(Pier cionek 2011: 240). Rozwijanie przedsi biorczo ci w organizacji jest 
wi c dobre nie tylko dla niej. Zak adam tu, e gospodarka rynkowa i kon-
kurencja s  warto ciami autotelicznymi, wymagaj cymi ochrony.

Nim odpowie si  na pytanie, jak rozwija  przedsi biorczo , trzeba wcze-
niej zna  odpowied  na pytanie, komu i czemu ma ona s u y , gdy  te 

odpowiedzi determinuj  kierunki rozwoju przedsi biorczo ci i kompetencje, 
jakie powinny by  rozwijane. A to naprowadza nas na pytanie o cele orga-
nizacji. Jest to temat rozleg y i nie miejsce tu na jego metodyczne rozwi-
janie. Ogranicz  si  do stwierdzenia, e nie ma jednej odpowiedzi na pyta-
nie o cele; mo liwe s , i padaj , trzy ró ne odpowiedzi:
1. Najwa niejszym celem jest zwi kszanie warto ci dla w a cicieli, akcjo-

nariuszy.
2. Chodzi o mo liwie wysok  warto  dla wszystkich interesariuszy.
3. W ró nych organizacjach przez ich w a cicieli, ale tak e pod wp ywem 

innych interesariuszy, s  wyznaczane odmienne cele b d  wi zki celów.
Odpowied  1. jest wci  bardzo popularna, zw aszcza w modelu amery-

ka sko-brytyjskim b d  pod jego wp ywem (Szablewski i Tuzimek 2008: 31). 
Nawi zuje ona do g o nej tezy Miltona Friedmana z pocz tku lat 70., e 
tak naprawd  liczy si  tylko zysk. Ma wci  swoich zwolenników, ale jest 
krytykowana jako nieprawdziwa i niemoralna. Warto te  zwróci  uwag  na 
fakt, e kilka dekad temu akcentowano szczególn  pozycj  i znaczenie nie 
akcjonariuszy, ale klienta w gospodarce rynkowej5. Uzasadnionym jest pyta-
nie, dlaczego niby klienci maj  by  mniej wa ni ni  akcjonariusze, a zarz -
dzanie warto ci  dla klientów mniej wa ne ni  zarz dzanie warto ci  dla 
akcjonariuszy. 

Odpowied  2. jest wynikiem narastaj cej opozycji przeciwko powy szej 
tezie. Znalaz a swój wyraz w Manife cie z Davos z 1973 r. oraz w postano-
wieniach Okr g ego sto u z Davos (1994). Opisuje si  te  j  jako model 
europejski. Wed ug niej w a ciciele i zarz dzaj cy z ich woli mened erowie 
maj  s u y  (okre lenie z Davos) b d  by  odpowiedzialnymi (okre lenie 
z Caux) za interesy wszystkich interesariuszy, a wi c w a cicieli (udzia ow-
ców) akcjonariuszy, klientów i kontrahentów (dostawców), pracowników, 
spo eczno ci lokalnych (spo ecze stwa). Wspó cze nie dodaje si  do nich 
czasami tak e konkurentów. W a ciciele i zarz dzaj cy maj  nie tylko dba  
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o interesy wszystkich interesariuszy, ale te  je harmonizowa  (co wcale nie 
jest atwe w sytuacji co najmniej cz ciowej sprzeczno ci ich d e ). 

Odpowied  3. wydaje si  prawdziwa w odniesieniu do najwi kszej liczby 
podmiotów; ostatecznie spó ek akcyjnych jest stosunkowo niewiele, cho  
wywieraj  znaczny wp yw na gospodark .

Jest rzecz  oczywist , e w zale no ci od tego, który wariant odpowiedzi 
wybierzemy, powinno to mie  swoje konsekwencje w postaci takiego czy 
innego ukierunkowania przedsi biorczo ci i rozwijania takich czy innych 
kompetencji ludzi w organizacji i samej organizacji. W przypadku wariantu 
1. oczekiwane kompetencje b d  ogólnie w sze (i zarazem bardziej wyspe-
cjalizowane, ekonomiczne) ni  w przypadku wariantów 2. i 3., gdzie zwi k-
sza si  rola kompetencji spo ecznych. Mo na wi c zaryzykowa  tez , e 
przedsi biorczo  w ka dym z tych modeli b dzie (powinna) inaczej wygl -
da . To, czy powinna wygl da  troch  inaczej, czy mocno inaczej, mo e by  
przedmiotem dyskusji. 

Rozwijanie przedsi biorczo ci w organizacji wymaga zarzucenia modelu 
hierarchicznego i biurokratycznego. Trzeba wybiera : albo rozbudowana 
hierarchia i biurokracja, albo rozwini ta przedsi biorczo . Przedsi biorczo  
bowiem wymaga zdecentralizowania (Drucker 1992: 272). Wspó cze nie 
przebiega szereg korzystnych pod tym wzgl dem zmian zwi zanych z filo-
zofi  lean management, upowszechnianiem si  zarz dzania procesowego 
i projektowego czy wspomnian  wcze niej wewn trzn  przedsi biorczo ci . 

Przedsi biorczo  mog  wspiera  albo do niej zniech ca  systemy wyna-
gradzania. Bez w tpienia silnie hierarchiczne systemy wynagradzania, gdzie 
aby zarabia  wi cej, trzeba koniecznie zaj  hierarchicznie wy sze stanowi-
sko, nie s u  rozwijaniu przedsi biorczo ci. Je eli nie chcemy, aby przed-
si biorczo  by a zarezerwowana tylko dla kierowników i hobbystów, powin-
ni my odchodzi  od hierarchicznych systemów wynagradzania, od p acenia 
wy cznie za stanowisko i dyplomy i orientowa  si  na takie systemy, gdzie 
co najmniej równie wa ne s  wyniki pracy, w tym tak e b d ce efektem 
indywidualnej i zespo owej przedsi biorczo ci. Bardzo prawdziwe jest stwier-
dzenie Stephena Robbinsa, e „otrzymujemy to, co nagradzamy” (Robbins 
2003: 57–59). Je eli chcemy mie  przedsi biorczo , to powinni my j  nagra-
dza , wynagradza  za ni .

Przedsi biorczo  wspiera szereg technik zarz dzania: zarz dzanie przez 
cele, zarz dzanie przez wyniki, zarz dzanie ofensywne, TQM, kaizen i inne. 
Nale y wi c rozwija  kompetencje ludzi w organizacji zwi zane ze znajo-
mo ci  tych technik i umiej tno ci  pos ugiwania si  nimi. U yteczne mog  
by  tak e techniki heurystyczne.

3.3. Poziom krajowy

Odnios  si  tu tylko do kilku kwestii:
1. System edukacji. Idealnego systemu nie ma. Tym niemniej nasz nie jest 

optymalny z punktu widzenia promowania przedsi biorczo ci. Przede 
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wszystkim edukacja szkolna trwa w Polsce za d ugo. Nasi m odzi ludzie 
nie mog  w wieku 16 czy 17 lat, jak Brytyjczycy, zak ada  i rozwija  
w asnych firm i swoich przedsi biorczych kompetencji – nie tylko dlatego, 
e polskie prawo na to nie bardzo pozwala. Tak e dlatego, e a  do 

19–20 roku ycia siedz  w szkolnych awach. 
2. Do szkól rednich i zawodowych wprowadzono przedmiot Przedsi bior-

czo . To dobry pomys . By oby dobrze przygotowa  nauczycieli do jego 
efektywnego nauczania, co nie jest atwe. Niektóre uczelnie (m.in. SGH) 
oferuj  im merytoryczn  pomoc w ramach studiów podyplomowych.

3. Wsparcie dla podsektora MSP i pocz tkuj cych przedsi biorców jest 
za s abe. Du e pieni dze wyci gaj  z bud etu cyklicznie awanturuj cy 
si  górnicy i pracownicy innych du ych zak adów pracy. Na MSP nie 
starcza. 

4. System podatkowy. Klin podatkowy zmniejszy  si  – i bardzo dobrze. 
Jednak system jest ci gle absurdalnie skomplikowany i zmienny. Obli-
czono, e polski przedsi biorca powinien zna  15 tysi cy stron przepisów 
prawnych i podatkowych. W ma ych firmach, szczególnie jednoosobo-
wych, ma do wyboru: albo czyta  i stara  si  zrozumie  to, co czyta, 
albo pracowa  i by  przedsi biorczym.

4. Wnioski

Przedsi biorczo  jest kompetencj  z o on , niezwykle wa n  i u yteczn  
zarówno dla jednostki, jak te  dla zespo u, organizacji (szczególnie z sektora 
przedsi biorstw), rejonu, regionu, kraju i w ko cu dla ca ej ludzko ci. Ma 
du y wp yw na sfer  ekonomiczn  i dynamik  rozwoju gospodarczego, spo-
ecze stwo i jako  ycia, rynek i miejsca pracy, aktywno  zawodow , inno-

wacyjno  i kreatywno . 
Poniewa  przedsi biorczo  jest tak wa na, powinna by  wielokierunkowo 

wspierana – poprzez odpowiednie wychowanie, edukacj , mo liwie wczesne 
usamodzielnianie, nie odk adanie w czasie podejmowania aktywno ci zawo-
dowej. Podobnie jak wiele innych kompetencji (w tym uzdolnie ), jest wa ne, 
aby mog a by  rozwijana ju  w m odym wieku. Nale y znosi  bariery przed-
si biorczo ci zwi zane z paternalizmem, biurokracj , z ym, nadmiernie roz-
budowanym i niestabilnym prawem, nieufnym, zbyt krytycznym, wrogim 
i zawistnym stosunkiem znacznej cz ci spo ecze stwa i mediów do przed-
si biorców. Przedsi biorczo  powinna by  cech  podziwian  i wspieran . 
Jest rzecz  zrozumia  e przedsi biorcy miliarderzy ciesz  si  du ym zain-
teresowaniem, e dorocznie ukazuj  si  ich rankingi, du o si  o nich mówi 
i pisze. Warto jednak ukazywa  szersz  grup  przedsi biorców – jej zna-
czenie, z o ono , cechy, etos, ci k  prac , rzeczywist  kondycj . Nale y 
te  rozwija  wewn trzn  przedsi biorczo ; nie ograniczaj c si  do przedsi -
biorców, rozwija  kompetencje w zakresie przedsi biorczo ci tak e w ród 
kierowników i specjalistów. 



Tadeusz Oleksyn

24 Problemy Zarz dzania

Informacja o autorze

Dr hab. Tadeusz Oleksyn – profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarz dzania 
Warto ci  Szko y G ównej Handlowej oraz w Wy szej Szkole Finansów 
i Zarz dzania w Warszawie. E-mail: oleksyn@neostrada.pl.

Przypisy 
1 Produkcj  ta mow  zapewne stosowano jeszcze wcze niej w wielu fabrykach i manu-

fakturach, tyle e pami  o tym si  nie zachowa a albo te  te fakty historyczne nie 
s  nag o nione. 

2 W swej m odo ci (i pionierskim okresie motoryzacji) Henry Ford osobi cie, jako 
kierowca, wygrywa  wy cigi samochodowe w autach w asnej konstrukcji, a wi c wów-
czas nale a y one jednak do najlepszych.

3 Na przyk ad zamiast mówi  „mam szcz cie”, lepiej powiedzie  (pomy le ) „dobrze 
pracuj ”; zamiast si  oskar a , e „ponios em kl sk ”, „jestem do niczego”, lepiej 
to uzna  za zdobycie wa nego do wiadczenia itd. Sposób, w jaki komunikujemy si  
sami ze sob , wywiera wp yw na samoocen  i mo e tworzy  b d  znosi  bariery 
psychologiczne dla podejmowania si  roli przedsi biorcy i odnoszenia sukcesów.

4 Na podstawie tekstu R. Srinivasana pt. Entrepreneur competency – Need of the hour 
(www.articlebase.com/entrepreneurship-articles/entrepreneur-competencyneed-of-
the-hour1483699.html).

5 Wielu przekonuj cych argumentów na rzecz odbudowy znaczenia klienta i profesjo-
nalnego zarz dzania warto ci  klienta dostarcza wydana w 2010 r. ksi ka Zarz dza-
nie warto ci  klienta, pomiar i strategie (Dobiega a-Korona i Doligalski 2010).
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