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Monika Mularska–Kucharek
Przedsiębiorczość a jakość życia

Przedsiębiorczość oddziałuje na wiele aspektów życia społecznego, wpływa w spo-
sób pośredni i bezpośredni na życie jednostek, a tym samym na jakość życia. 
Celem prezentowanego artykułu jest ocena relacji pomiędzy postawą przedsię-
biorczą a jakością życia. Podjęta analiza ma na celu zweryfikowanie hipotezy, że im 
silniejsza postawa przedsiębiorcza, tym wyższa jakość życia w wymiarze subiektyw-
nym, obiektywnym i ogólnym. 
Podstawę empiryczną prezentowanych danych stanowią wyniki reprezentatywnych 
badań ilościowych oraz badań z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. 
Zaprezentowane wyniki mogą być inspirujące zarówno dla przedstawicieli świata 
nauki, jak i praktyków życia społecznego, a przede wszystkim, dla tych, którzy pra-
gną osiągać więcej w kwestiach materialnych i niematerialnych. Mogą być również 
inspirujące dla osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Słowa kluczowe: postawa przedsiębiorcza (entrepreneurial attitude), jakość życia (quality of  life), su-
biektywna i obiektywna jakość życia (subjective and objective quality of  life), Europejskie Badania Jako-
ści Życia (European Quality of  Life Surveys – EQLS) 

Wstęp

Poszukiwanie odpowiedzi o sens i kształt życia człowieka w ponowoczesnym świecie 
znajduje odzwierciedlenie we wzrastającym zainteresowaniu problematyką jakości 
życia. Kategoria ta stała się przejawem ducha epoki czy też ideą, której czas wła-
śnie nadszedł. W ostatnich dekadach jest ona przedmiotem zainteresowania nie tylko 
przedstawicieli świata nauki (filozofów, psychologów, socjologów, ekonomistów, le-
karzy), ale także opinii publicznej i reprezentantów wielu instytucji. Mimo iż jakością 
życia już zajmował się nawet Arystoteles, w literaturze naukowej tak na dobre poja-
wiła się ona dopiero w latach sześćdziesiątych (Fernández-Ballesteros, 2011).

Poza badaniem jakości życia oraz próbami wypracowania właściwej metodologii 
podejmuje się także szereg działań na rzecz odkrywania mechanizmów warunkują-
cych dobre życie. Aspiracje naukowców i praktyków dotyczą poszukiwania determi-
nant, które mogą prowadzić do polepszenia dobrostanu jednostek i społeczności. 
Do listy mechanizmów warunkujących jakość życia zalicza się także czynniki spo-
łeczno-kulturowe i psychologiczne (GUS, 2013, OECD, 2001). Wśród nich coraz 
ważniejsze miejsce zajmuje przedsiębiorczość, którą definiuje się jako „branie cze-
goś przed siebie”, czyli realizowanie nowych i trudnych zadań, czy też, jak twier-
dzi Tyszka (1997), zdolności i skłonności do podejmowania nowych działań. Są to 
działania wykraczające poza utarte schematy i ograniczenia, co we współczesnym 
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świecie jest zjawiskiem nie tylko pozytywnym, ale wręcz wskazanym i koniecznym. 
Przedsiębiorczość może przynosić korzyści w wielu sferach życia. Osoby przedsię-
biorcze realizują swoje cele, nie czekając na pomoc z zewnątrz i tym samym czyniąc 
swoje życie wartościowszym. Bycie przedsiębiorczym może zatem mieć znaczenie 
dla różnych aspektów jakości życia. Inspirujące poznawczo i jednocześnie użytecz-
ne może być przyjrzenie się zależnościom między przedsiębiorczością a jakością 
życia od strony naukowej. 

Dlatego też jako cel pracy przyjęto ocenę relacji zachodzących pomiędzy posta-
wą przedsiębiorczą a jakością życia w wymiarze subiektywnym i obiektywnym. Eks-
ploracja danych ma na celu zweryfikowanie hipotezy zakładającej, że przedsiębior-
czość jest powiązana z dobrostanem psychicznym jednostki oraz poziomem życia. 

Przedsiębiorczość – aspekt psychologiczny i społeczny 

Zgodnie z literaturą przedmiotu, można mówić o dwóch wymiarach przedsiębior-
czości. Po pierwsze, przedsiębiorczość jest pojmowana jako proces, akt tworzenia 
i budowania czegoś nowego, wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu gene-
rowania korzyści na rynku. Po drugie, przedsiębiorczość to zespół cech opisują-
cych szczególny sposób postępowania człowieka. Wśród tych cech wymienia się: 
aktywność, dynamizm, skłonność do podejmowania działania o charakterze ryzy-
kownym, umiejętność przystosowania się do zmieniających się warunków, właściwe 
wykorzystanie pojawiających się szans, innowacyjność (Janowski, 1998). Przedsię-
biorczość wyraża gotowość i zdolność podejmowania i rozwiązywania w sposób 
twórczy nowych problemów oraz elastyczne przystosowanie się do zmiennych wa-
runków funkcjonowania.

Postawa przedsiębiorcza przejawiać się może na wielu płaszczyznach życia jed-
nostki. Sprzyja ona kreatywności, lepszemu radzeniu sobie z trudnościami, podejmo-
waniu inicjatywy. Jest pożądana w każdym aspekcie życia społecznego. „W wymiarze 
życia konkretnego człowieka przedsiębiorczość jest koniecznym wyposażeniem, aby 
ten radził sobie w ciągle zmieniającej się sytuacji” (Biegańska, 2006, s. 1). Bez wąt-
pienia jednak postawa przedsiębiorcza potrzebna jest na gruncie ekonomicznym, 
ponieważ pozwala sprostać przeobrażeniom gospodarczym i przynosi wymierne 
korzyści w postaci lepszej sytuacji ekonomicznej. Nie dziwi zatem fakt, że współ-
cześnie jeszcze intensywniej niż kiedyś podkreśla się znaczenie przedsiębiorczości 
w rozwoju gospodarczym. 

Doceniając znaczenie przedsiębiorczości, poświęca się jej coraz więcej uwagi, 
czego potwierdzeniem są inicjatywy kreujące postawy przedsiębiorcze nie tylko  
u ludzi dorosłych, ale także u nastolatków (Maina, 2014). Głównym celem reali-
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zowanych programów jest kształtowanie osobowości młodego człowieka tak, aby 
potrafił poradzić sobie z otaczającą go rzeczywistością. Postawa przedsiębiorcza uła-
twia odnalezienie się na rynku pracy, a także skuteczniejsze realizowanie celów za-
równo zawodowych, jak i życiowych. Ma zatem kluczowe znacznie dla jakości życia.

Jakość życia – kontekst teoretyczny 

Z przeglądu literatury przedmiotu (Diener, 1984; Veenhovena, 1984, 1994; Cantor 
i wsp., 1991; Kowalik, 1993; Klonowicz, 2002; Oleś i wsp., 2002; Zalewska, 2002, 
Ostasiewicz, 2004) wynika, że jakość życia to wielowymiarowy konstrukt, który ma 
zastosowanie w różnych dziedzinach nauki. Każda z tych nauk posiada swą specy-
fikę, co znajduje odzwierciedlenie w koncepcjach jakości życia, typowych dla danej 
dyscypliny. W psychologii pojęcie to utożsamiane jest ze szczęściem, dobrostanem, 
zadowoleniem z życia. W ekonomii jakość życia postrzegana jest w kontekście jej 
wymiernych indeksów cech i wskaźników, przyjmując za punkt odniesienia tzw. 
kosz dóbr i usług. Na gruncie socjologii mówi się o jakości życia przede wszystkim 
w sensie obiektywnym i subiektywnym, w pedagogice – w odniesieniu do wartości 
i celów życiowych, w medycynie zaś – w relacji zdrowia i choroby, filozofia łączy ją 
natomiast ze szczęściem.

Niemożność jednoznacznego zdefiniowania tego pojęcia rodzi szereg proble-
mów metodologicznych. „Wskazywane ograniczenia znajdują potwierdzenie w do-
tychczasowych próbach definiowania jakości życia na płaszczyznach różnych dys-
cyplin naukowych – nie czynią jednak tych prób bezowocnymi, wnoszą bowiem 
nowe konteksty opisu tego zjawiska” (Zandecki, 1999, s. 48). Stąd też jakość życia 
mierzona bywa na wiele sposobów.

W odniesieniu do omawianego zjawiska wyróżnić można dwa rodzaje wskaźni-
ków. Pierwsze – obiektywne – obejmują warunki życia całych zbiorowości (dyna-
mika PKB, telefonizacja itp.) lub warunki życia poszczególnych osób (materialne, 
społeczne itd.), natomiast drugie – subiektywne – odnoszą się do indywidualnych 
kryteriów wartościowania (ocena całego życia, zadowolenia z poszczególnych jego 
dziedzin itp.) (Czapiński, 2003). 

Przegląd badań nad jakością życia pokazuje, że tzw. subiektywna jakość doty-
czy takich pojęć, jak: dobrostan psychiczny, szczęście, zadowolenie. Wszystkie te 
terminy utożsamiane są z pozytywną postawą wobec życia, aktywnym zmaganiem 
się z trudnościami, satysfakcją z życia, dążeniem do realizacji ważnych celów, po-
zytywnym bilansem doświadczeń życiowych, przewagą doznań i uczuć pozytyw-
nych nad negatywnymi, radością życia (Czapiński, 2003). Innymi słowy, subiektyw-
ne poczucie jakości życia odnosi się do indywidualnych kryteriów wartościowania.  
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Zdaniem J. Czapińskiego (2001, s. 68), miary subiektywne obejmują „oceny życia oraz 
poszczególnych jego aspektów, indywidualne doświadczenia stresowe i problemy  
z adaptacją psychiczną, system wartości i inne cechy osobowości, warunkujące po-
stawę wobec życia, aktywność życiową i zdolność przystosowania się do zmiany 
społecznej”.

Obiektywny wymiar jakości życia utożsamia się głównie z ogólnie pojętymi wa-
runkami życia. „Są to warunki życiowe konkretnych aktorów czy też całych spo-
łeczności w sensie materialnym czy zdrowotnym, które zarazem podlegają społecz-
nie uzgodnionym kryterium wartościowania (dobre – złe, pożądane – niepożądane) 
(Czapiński, 2001, s. 68). W podejściu tym akcentuje się przede wszystkim warunki 
materialne (Ostasiewicz, 2004). Obiektywna jakość życia zbliżona jest zatem zna-
czeniowo do poziomu życia, który oznacza całokształt obiektywnych warunków  
o charakterze infrastrukturalnym, w jakich żyje społeczeństwo (grupy społeczne, 
gospodarstwa domowe, jednostki) (Rogala, Borys, 2008). Takie podejście nawiązuje 
w dużym stopniu do definicji komisji ekspertów ONZ, według której pojęcie jakości 
życia to „całokształt warunków życia ludzi oraz stopień materialnego i kulturalnego 
zaspokojenia ich potrzeb” (Piasny, 1992, s. 74), a także do metodologii zastosowa-
nej w ramach Europejskiego Badania Jakości Życia (EQLS). Z obiektywną jakością 
życia wiąże się pojęcie standardu życia, używane głównie przez ekonomistów do 
określenia różnych aspektów życia grup lub jednostek w państwie.  

Reasumując, można przyjąć, że jakość życia dotyczy ogólnego indywidualnego 
dobrostanu w szerokim i wielowymiarowym sensie. Opiera się na tak cenionych 
wartościach i celach społecznych, jak: równe szanse życiowe, zapewnienie mini-
malnego standardu życia, zatrudnienie i dostęp do zabezpieczenia społecznego. 
Dlatego też jakość życia obejmuje nie tylko wymiar materialny (dochód, edukację, 
dostęp do zasobów), ale również społeczny (zdrowie, relacje rodzinne i międzyludz-
kie). Takie wielowymiarowe ujęcie jakości życia zawierać musi obok obiektywnych 
miar warunków życia również subiektywne oceny badanych osób (Bohnke, 2005, 
za: Moszyński, 2007). 

Metodologia badań

Celem artykułu jest ocena relacji pomiędzy postawą przedsiębiorczą a jakością ży-
cia. Eksploracja danych ma na celu zweryfikowanie hipotezy zakładającej, że posta-
wa przedsiębiorcza jest powiązana z poczuciem zadowolenia z życia i jego aspektów 
oraz poziomem życia. 

W prezentowanym artykule przedsiębiorczość badana będzie w kontekście ze-
społu cech opisujących szczególny sposób postępowania człowieka, tj. ocenie pod-
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dana zostanie postawa przedsiębiorcza, którą określić można jako pozytywny stosu-
nek jednostki do podejmowania ryzykownych inicjatyw, umiejętność rozwiązywania 
trudnych problemów, a także odczuwaną potrzebę autonomii i niezależności.

W badaniu zastosowano skalę przedsiębiorczości autorstwa J. Jerschiny (2000), 
na którą składają się następujące wskaźniki cząstkowe1:

■ chętniej pracowałabym na własny rachunek niż jako czyjś pracownik;
■ lubię zadania, które są trochę ryzykowne, ale za to przynoszą pozytywne 

korzyści;
■ często myślę o przyszłości i planuję różne przedsięwzięcia;
■ mam w sobie dość siły i umiejętności, by sprostać zadaniom, które sobie stawiam;
■ lubię trudne problemy i czuję radość, kiedy uda mi się je rozwiązać;
■ życie dla naszych dzieci będzie lepsze niż było dla nas.
Jakość życia przeanalizowana została z punktu widzenia jej dwóch podstawowych 

wymiarów: subiektywnego i obiektywnego. Empirycznymi wyznacznikami subiek-
tywnej jakości życia stały się pytania o ogólne zadowolenie z życia oraz o satysfakcję 
z poszczególnych dziedzin życia2. Do określenia obiektywnej jakości wykorzysta-
no natomiast informację na temat dochodów badanych, powierzchni i statusu ich 
mieszkania oraz standardu materialnego, mierzonego posiadanymi dobrami mate-
rialnymi. Ogólna jakość życia objęła zatem oceny dotyczące subiektywnego i obiek-
tywnego wymiaru.

Analizowane zmienne potraktowane zostały jako pojęcia wielowymiarowe, dlate-
go też w każdym z dwóch przypadków skonstruowano syntetyczną skalę, na której 
można lokować badane osoby. Indeksy syntetyczne zmiennych konstruowano przy 
wykorzystaniu metody sumowania wartości poszczególnych zmiennych wchodzą-
cych w skład danej zmiennej syntetycznej. Podkreślić należy, że itemy budowanych 
skal i indeksów stanowiły zmienne wyrażone na skali porządkowej. Poprzez zasto-
sowanie omówionej procedury uzyskano zmienne wyrażone na skali ilościowej, co 
umożliwiło zastosowanie bardziej zaawansowanych metod statystycznych.  

Procedura sumowania indeksów poszczególnych itemów została przeprowa-
dzona przy użyciu programu SPPS, po ustaleniu stopnia rzetelności skali. W celu 
nadania takiej samej wagi wszystkim składowym skali badanych zjawisk, konstruując 
poszczególne skale3, dokonano przekształcenia wszystkich wskaźników cząstkowych 
w taki sposób, aby każdy z nich miał taki sam zakres zmienności (od –1 do +1). 

1 Każdy ze wskaźników cząstkowych wyrażony był na pięciostopniowej skali Likerta.
2 W badaniu jakości życia subiektywnej wykorzystano m.in. wskaźniki stosowane w Dia-
gnozie Społecznej, badaniach CBOS-u.
3 Rzetelność skonstruowanych skal sprawdzano za pomocą Alfy Cronbacha. Spełnione 
są następujące warunki: 1) normalny rozkład zmiennej (mierzony testem Shapiro-Wilka), 2) ho-
mogeniczne wariancje w grupach (test Levene’a).
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Przekształcenie to dokonane zostało na podstawie ustalonych z próby wartości es-
tymatorów takich parametrów, jak średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe, 
wyznaczonych dla poszczególnych wskaźników cząstkowych. Pozwoliło to na kla-
syfikację badanych zjawisk według przyjętej wspólnej metodologii, tj. dla każdej 
zmiennej cząstkowej wyróżniono następujące kategorie: poziom niski, gdy wskaź-
nik przyjmował wartość –1, średni dla wartości równej 0 i wysoki dla wartości rów-
nej +1. 

Materiał empiryczny, stanowiący podstawę prezentowanych analiz, został zgro-
madzony w ramach grantu „Kapitał społeczny a postawy przedsiębiorczości i ja-
kość życia mieszkańców Łodzi”, nr N N116 274038, finansowanego ze środków 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rezultaty otrzymane na podstawie 
reprezentatywnych badań ilościowych uzupełniono badaniami dodatkowymi, któ-
rych celem była ocena jakości życia osób prowadzących działalność gospodar-
czą. Badania przeprowadzone zostały w ramach grantu dla młodych naukowców  
nt. „Przedsiębiorczość Polaków – aspekt społeczny i przestrzenny” przez profesjo-
nalną firmę badawczą. Badaniem objęto blisko 200 osób prowadzących działalność 
gospodarczą.

Postawa przedsiębiorcza a jakość życia

Kategoria jakości życia jest wszechobecna w dziedzinach obejmujących ludzką eg-
zystencję. Jednym z podstawowych powodów, dla których zajmuje tak poczesne 
miejsce w badaniach, jest przekonanie, że stanowi ona główną przesłankę celowej 
aktywności człowieka (Czapiński, 1991). Nie dziwi zatem, iż badania nad jakością 
życia sprowadzają się nie tylko do diagnozy, ale także do poszukiwania czynników 
ją warunkujących. 

Jak dotąd nikomu nie udało się znaleźć recepty na szczęśliwe życie, jednak za-
równo teoretycy, jak i praktycy nieustannie poszukują odpowiedzi na pytanie, co 
decyduje o dobrym życiu. Wiedza na temat potencjalnych determinant jakości życia 
może być bowiem cenna dla kreatorów życia społecznego i przedstawicieli wielu 
instytucji, a także dla tych, którzy pragną podnosić jakość swojego życia. Próbą 
odpowiedzi na owe zapotrzebowanie jest prezentowany artykuł, w którym opisano 
rolę, jaką pełni przedsiębiorczość w kontekście subiektywnego i obiektywnego wy-
miaru jakości życia. 

W programach promujących przedsiębiorczość zwraca się uwagę na korzyści, 
jakie mogą stać się udziałem osób, które będą wcielać ją w życie. Przyjmuje się, że 
przedsiębiorczość to coś więcej niż tylko zakładanie firmy. Przedsiębiorczość to 
proces, poprzez który osoby identyfikują szanse, lokują zasoby i tworzą wartość. 
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Postawy przedsiębiorcze są natomiast zjawiskiem nie tyle pozytywnym, ile wskaza-
nym i koniecznym. 

Zdaniem osób promujących przedsiębiorczość, nie rozwiąże ona z pewnością 
wszystkich ludzkich problemów, ale dzięki niej życie człowieka może się naprawdę 
zmienić. Innymi słowy, przejawianie postawy przedsiębiorczej może mieć wpływ 
na jakość życia, zarówno tę obiektywną, utożsamianą często z poziomem życia, jak  
i subiektywną, definiowaną jako zadowolenie z życia i jego poszczególnych dzie-
dzin. Przekonanie to potwierdzają przeprowadzone badania.

W celu przetestowania hipotezy o wpływie postawy przedsiębiorczej na obiek-
tywną jakość życia przeprowadzono jednoczynnikową analizę wariancji w planie dla 
grup niezależnych. W wyniku tych analiz uzyskano istotny statystycznie efekt zmien-
nej „typ postawy przedsiębiorczej”, F(2,467)=31,791, p<0,001. Przeprowadzone za 
pomocą testu Bonferroniego porównania post hoc ujawniły istotne różnice pomiędzy 
wszystkimi badanymi grupami. Najwyższy poziom obiektywnej jakości życia osią-
gają jednakże osoby przejawiające silną postawę przedsiębiorczą, najniższy nato-
miast – badani cechujący się postawą słabą. Ponieważ eksploracja relacji pomiędzy 
badanymi zmiennymi ma charakter kompleksowy, wpływ postaw przedsiębiorczych 
zbadano nie tylko w odniesieniu do ogólnego wskaźnika, ale także poszczególnych 
wymiarów obiektywnej jakości życia. Po przeprowadzeniu analiz zależności okaza-
ło się, że istnieje statystycznie istotny związek pomiędzy postawą przedsiębiorczą  
a dochodem (S = 0,283 p = 0,000), standardem materialnym (S = 0,283 p = 0,000)  
i sytuacją mieszkaniową (S = 0,151 p = 0,000). Podobnych wniosków dostarczają 
badania z przedsiębiorcami. Wynika z nich, że im silniejsza postawa przedsiębior-
cza, tym wyższy poziom obiektywnej jakości życia. W przypadku tych badań relacje 
pomiędzy postawą przedsiębiorczą a ogólnym wskaźnikiem obiektywnej jakości ży-
cia, jak również jego wymiarami, mają charakter zależności istotnych statystycznie. 

Z przeprowadzonych badań wynika, iż osoby podejmujące aktywność, zmoty-
wowane w dążeniu do osiągania wyznaczanych celów, kreatywne, potrafiące zaryzy-
kować, optymistyczne, a więc przedsiębiorcze, mają szansę osiągnąć znacznie więcej 
niż ci wszyscy, którzy nie posiadają takich czy podobnych cech osób przedsiębior-
czych. Postawa przedsiębiorcza ułatwia realizację wielu życiowych celów, ponieważ 
przejawia się w różnych sferach, nie tylko tej zawodowej. W odniesieniu do przed-
siębiorczości podkreśla się jednak jej materialną formę, czyli prowadzenie własnej 
firmy. Z pracą na własny rachunek wiążą się przede wszystkim korzyści ekonomicz-
ne. Wprawdzie „własny biznes to długofalowa strategia życiowa”, a istotna popra-
wa stanu posiadania i standardu życia przychodzi dopiero po jakimś czasie (Matu-
siak, Mażewska, 2005, s. 14), to z pewnością przedsiębiorczość wiąże się z poprawą 
sytuacji ekonomicznej. Wzrost dochodów to także realne polepszenie standardu  
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i jakości życia. Lepsza sytuacja materialna przekłada się często na poprawę samopo-
czucia psychicznego jednostki. Zdolność zaspokojenia potrzeb pierwszego rzędu, 
tzw. potrzeb podstawowych, umożliwia jednostce realizację potrzeb wyższego rzędu 
(Maslow, 1990), co wpływa na zadowolenie z życia i wielu jego aspektów. Postawa 
przedsiębiorcza warunkuje jednak subiektywną jakość życia także w sposób bezpo-
średni, ponieważ daje jednostce szansę samodzielności działania oraz samorealizacji 
planów i marzeń (Matusiak, Mażewska, 2005).

Z przeprowadzonych analiz wynika, że osoby charakteryzujące się daną posta-
wą przedsiębiorczą różnią się poziomem badanego zjawiska. Uzyskany wynik testu 
Bonferroniego (p = 0,000 dla wszystkich grup) wskazuje, że w obrębie wszyst-
kich trzech grup zdiagnozowano różnicę istotną statystycznie. Przy czym najwyż-
szym poziomem subiektywnej jakości życia cechują się osoby przejawiające silną 
postawę przedsiębiorczą. Natomiast zdecydowanie niższy poziom zadowolenia  
z życia i jego aspektów dotyczy osób mało przedsiębiorczych, które najczęściej nie 
podejmują inicjatywy i działań na rzecz poprawy jakości własnego życia. Osoby 
charakteryzujące się niskim poziomem przedsiębiorczości znacznie gorzej oceniały 
swoje zadowolenie z życia i jego poszczególnych aspektów niż osoby przedsiębior-
cze. Można zatem przyjąć, iż ludzie posiadający słabą postawę przedsiębiorczą nie 
potrafią aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-gospodarczym, co przekłada się 
na różne aspekty jakości ich życia. Wnioski z badań reprezentatywnych w pełni 
zostały potwierdzone na poziomie dodatkowych analiz dotyczących jakości życia 
osób prowadzących działalność gospodarczą. Podobnie jak w przypadku obiek-
tywnej jakości życia, ustalono, że istnieje zależność istotna statystycznie pomię-
dzy postawą przedsiębiorczą a ogólnym wskaźnikiem subiektywnej jakości życia  
(VC = 0,368, p = 0,000) i jej wymiarami, tj. zadowoleniem z życia (VC = 0,290,  
p = 0,000) i satysfakcją z poszczególnych dziedzin (VC = 0,282, p = 0,000). Przed-
siębiorcy posiadający silną postawę przedsiębiorczą zdecydowanie lepiej oceniali 
swoje życie i jego dziedziny (sytuację materialną, wykształcenie, poziom dostępnych 
dóbr i usług itd.) niż osoby o słabej postawie przedsiębiorczej. 

Biorąc pod uwagę omówione zależności, założyć można, że przedsiębiorczość 
wpływa także na ogólną jakość życia, uwzględniającą dwa jej wymiary, obiektywny  
i subiektywny. Założenie to potwierdza analiza statystyczna, którą ilustruje wykres 1. 
Wynika z niego, że wraz ze wzrostem siły postawy przedsiębiorczej wzrasta poziom 
ogólnej jakości życia. Zatem wysoki poziom tej jakości życia charakterystyczny jest 
dla osób o silnej postawie przedsiębiorczej, a niski – dla badanych cechujących się 
postawą słabą. 
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Wykres 1. Typ postawy przedsiębiorczej a ogólna jakość życia

Źródło: opracowanie własne

Dodać należy, że i w tym wypadku zaobserwowano istotne statystycznie różnice 
pomiędzy wszystkimi grupami wyróżnionymi na podstawie typu postawy przed-
siębiorczej. Okazuje się bowiem, iż w kwestii ogólnej jakości życia, podobnie jak 
w przypadku dwóch jej głównych wymiarów, tj. subiektywnego i obiektywnego, 
postawa przedsiębiorcza odgrywa bardzo istotną rolę. Umożliwia więc skuteczne 
realizowanie stawianych sobie celów, rozwiązywanie pojawiających się problemów, 
zaspokajanie potrzeb związanych z różnymi płaszczyznami życia, a tym samym 
wpływa na jakość życia jednostki (Matusiak, Mażewska, 2005). 

Wnioski z badań potwierdzają słuszność podejmowanych inicjatyw na rzecz 
promocji i edukacji przedsiębiorczości, która – jak się okazuje – niesie ze sobą wiele 
korzyści. Ludzie pozbawieni proaktywności dostosowują się najczęściej do tego, co 
dadzą im inni, albo też zdają się na los. Wiąże się to często z minimalnym zaspoko-
jeniem potrzeb zarówno niższego, jak i wyższego rzędu, co przekłada się jednocze-
śnie na niską ocenę jakości życia. Osoby przedsiębiorcze charakteryzują się z kolei 
aktywnym i kreatywnym nastawieniem do życia, co ułatwia im z pewnością funk-
cjonowanie w świecie. Tym bardziej że coraz częściej podkreśla się, iż podstawowy-
mi wymogami współczesnego świata są: kompetencje, kreatywność, adaptacyjność, 
samodzielność oraz umiejętność radzenia sobie w nieprzewidywalnych warunkach 
(Rabczuk, 1997, s. 7). 

Oczywiście przedsiębiorczość nie rozwiąże wszystkich ludzkich problemów, ale 
dzięki niej może się zmienić się jakość życia w wymiarze obiektywnym (poziom 
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życia) i w wymiarze subiektywnym (zadowolenie z życia). Okazuje się zatem, że 
przedsiębiorczość to nie tylko domena ekonomii i biznesu. Nie powinno się jej 
rozpatrywać tylko i wyłącznie w aspekcie korzyści materialnych. Bycie przedsię-
biorczym to twórcze realizowanie ukrytego w człowieku potencjału, który pozwala 
urzeczywistniać nie tylko cele finansowe, ale także każde inne, dające równie dużo, 
jeśli nie więcej, szczęścia i satysfakcji. 

 Podsumowanie

Celem artykułu była ocena relacji pomiędzy postawą przedsiębiorczą a jakością 
życia badaną w trzech wymiarach: obiektywnym, subiektywnym, ogólnym. Eks-
ploracja danych miała na celu zweryfikowanie hipotezy, zakładającej, że związek 
pomiędzy badanymi zjawiskami jest istotny statystycznie i że jakość życia ludzi  
o różnym nasileniu postawy przedsiębiorczej jest odmienna. W celu rzetelnego zba-
dania związków pomiędzy przedsiębiorczością jednostki a jakością życia zastosowa-
no kompleksowe podejście zarówno w odniesieniu do wskaźników, jak i eksploracji 
danych. Do zweryfikowania postawionej hipotezy wykorzystano dwa oddzielne ba-
dania społeczne.

W wyniku analizy materiału empirycznego wskazano na rolę przedsiębiorczości 
i jej znaczenie w mierzalnych i uchwytnych dziedzinach życia. Hipoteza dotyczą-
ca relacji pomiędzy badanymi zjawiskami społecznym zweryfikowana została za-
tem pozytywnie. Postawa przedsiębiorcza determinuje, jak się okazuje, jakość życia  
w wymiarze obiektywnym i subiektywnym. 

Wyniki dotyczące wpływu postaw przedsiębiorczych pozwalają zrozumieć tak sil-
nie akcentowaną, już na poziomie wczesnej edukacji, potrzebę, a nawet konieczność 
bycia przedsiębiorczym. Odwołując się do ustaleń metodologicznych, można stwier-
dzić, że owa postawa wpływa na uzyskiwany dochód, posiadanie dóbr materialnych, 
warunki mieszkaniowe (obiektywny wymiar jakości życia), a także na ogólną satys-
fakcję z życia i zadowolenie z jego aspektów (subiektywny wymiar jakości życia).

Zaprezentowane wyniki mogą być inspirujące zarówno dla przedstawicieli świa-
ta nauki, jak i praktyków życia społecznego, a nade wszystko dla tych, którzy pragną 
osiągać więcej w kwestiach materialnych i niematerialnych. Wiedza na temat roli 
przedsiębiorczości w kształtowaniu jakości życia może być także użyteczna w kon-
tekście zarządzania zasobami ludzkimi. Ważne zadanie stoi zatem przed kreatorami 
życia społecznego, przedstawicielami instytucji, pracodawcami, którzy stwarzając 
odpowiednie warunki do wyzwolenia potencjału, jakim jest przedsiębiorczość, 
mogą przyczynić się do znalezienia skutecznych rozwiązań problemów dotyczących 
wielu różnych sfer życia społecznego i przyczynić się do wzrostu jakości życia. 
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Entrepreneurship and the Quality of  Life
Summary

Entrepreneurship impacts on many aspects of  social life. It influences—directly 
and indirectly—the lives of  individuals, and thus the quality of  life. The objective 
of  the presented article is an assessment of  the relation between entrepreneurial 
stance and quality of  life. Analysis is intended to verify the hypothesis that the 
stronger the entrepreneurial stance the higher the quality of  life in subjective, objec-
tive, and general dimensions. The empirical basis behind presented data is the result 
of  representative quantitative surveys as well as research on people engaged in eco-
nomic activities. The presented results may prove inspiring for both academics and 
practitioners concerned with social life. Above all, this may be true in the case of  
those who want to achieve more in tangible and intangible matters. They may also 
serve as inspiration to those who are involved in human resource management.

_____________________

M o n i k a  M u l a r s k a – K u c h a r e k – doktor nauk humanistycznych  
w dziedzinie socjologii, adiunkt w Katedrze Zagospodarowania Środowiska i Poli-
tyki Przestrzennej na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ. Absolwentka studiów so-
cjologicznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Słuchaczka Studiów 
Podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego, a także Studium Treningu 
Psychologicznego. Uczestniczka Studium Profesjonalnej Psychoterapii w Centrum 
Terapii Krótkoterminowej. Jej zainteresowania badawcze obejmują kapitał społecz-
ny, jakość życia i przedsiębiorczość.
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wielkomiejskiej", „Social capital and quality of  life”, „The role of  social capital in 
the development of  entrepreneurship” oraz ponad 40 artykułów naukowych.
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