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W artykule zostanie przedstawiona analiza psychologiczna przedsi biorczo-

ci i kreowania postaw przedsi biorczych, zw aszcza w ród ludzi m odych. 

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na spo eczno-ekonomiczne znaczenie 

przedsi biorczo ci w naszym kraju w kontek cie ogólno wiatowego kryzysu 

z uwzgl dnieniem szans jej rozwoju oraz napotykanych barier. Scharakteryzowana 

zostanie równie  specyfika nauczania przedsi biorczo ci, zw aszcza w kontek-

cie przedsi biorczo ci akademickiej. Na podstawie bada  ankietowych prze-

prowadzonych w ród wskazanej grupy studentów zostanie przedstawiony, jako 

przyk adowy, model dydaktyczny nauczania przedsi biorczo ci zaocznych stu-

dentów zarz dzania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Paw a II. 

Na podstawie analiz bada  ankietowych i literatury przedmiotu oraz znajo-

mo ci tematu zostan  przeprowadzone rozwa ania na temat poszukiwania 

w a ciwych modeli nauczania przedsi biorczo ci.

1. Wprowadzenie

Codziennie docieraj  do nas informacje o kolejnych objawach i etapach 
wiatowego kryzysu gospodarczego. Niektórzy odtr bili ju  nawet jego 

koniec. Jedno jest pewne – to, e przysz o  jest niepewna. Jedynie to 
stwierdzenie wy ania si  z m tnego obrazu kryzysowej rzeczywisto ci. Rów-
nie  Polska, któr  omin y na razie finansowe perturbacje, nie mo e czu  
si  „wysp  szcz liwo ci”. Widzimy próby zmniejszania wydatków publicz-
nych, co ma oddali  wizj  negatywnego scenariusza, który realizuje si  
w tzw. krajach okre lanych mianem PIIGS czyli (Portugalii, W oszech, Irlan-
dii, Grecji i Hiszpanii). ledz c doniesienia medialne, obserwujemy, e 
w krajach tych dochodzi do gwa townych manifestacji przeciwko nadmier-
nemu ci ciu wydatków bud etowych, n dzy i bezrobociu. Dodatkowo nie 
mamy pewno ci, czy nie pojawi  si  jakie  nowe okoliczno ci, które ten 
ogólno wiatowy marazm globalnego kryzysu mog  pog bi . 
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Zauwa a si  zw aszcza g bokie rozczarowania ludzi m odych. W nie-
których wymienianych wcze niej krajach, np. Hiszpanii, bezrobocie ludzi 
m odych, do 25. roku ycia si ga prawie 50%. Dlatego to w a nie bezro-
bocie m odzie y mo e stanowi  jeden z powa niejszych problemów socjal-
nych, który pozostawiony sam sobie mo e generowa  w najbli szej przy-
sz o ci trudne do przewidzenia negatywne skutki spo eczne, gospodarcze 
i demograficzne. Pozostawanie przez m odych, cz sto zdolnych, ambitnych, 
dobrze wykszta conych ludzi poza rynkiem pracy mo e skutkowa  nie tylko 
niewykorzystaniem potencja u zasobów pracy w procesach gospodarczych 
w Polsce, ale równie  przyczyni  si  do wielu innych negatywnych zjawisk 
spo ecznych (Prochowicz 2005). Bezrobocie m odzie y mo e na przyk ad 
przyczynia  si  do odk adania w czasie decyzji o usamodzielnieniu si , za o-
eniu rodziny, samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego; mo e 

te  prowadzi  do ubóstwa, marginalizacji, a w skrajnych przypadkach nawet 
do zjawiska wykluczenia spo ecznego. Bezrobocie mo e równie  skutkowa  
licznymi patologiami spo ecznymi, takimi jak przest pczo , alkoholizm, 
narkomania, prostytucja. Mo e tak e powodowa  masowe migracje zagra-
niczne, co w perspektywie czasu spowoduje negatywne skutki demograficzne. 
W ko cu mo e wp ywa  na dezintegracj  wi zi spo ecznych i alienacj  spo-
eczn . Skutkiem tego wszystkiego mo e by  konflikt mi dzypokoleniowy, 

jak równie  wewn trzpokoleniowy, skierowany zarówno do doros ych, jak 
i tych m odych ludzi, którym uda o si  wej  na cie ki zawodowej kariery 
i sukcesu. Objawy takiego stanu rzeczy da o si  jednak zauwa y  wcze niej. 
Ju  w 1997 r. zosta a uchwalona Europejska Strategia Zatrudnienia (Dzie-
si  lat… 2007) na specjalnym posiedzeniu Rady Europejskiej po wi conym 
zwalczaniu bezrobocia. Ju  wtedy by o to ci le zwi zane z ówczesn  sytu-
acj  na unijnym rynku pracy. 

ESZ zosta a oparta na czterech filarach, którymi s :
1. Zdolno  do uzyskania zatrudnienia – g ównym celem tego filaru jest 

zapobieganie bezrobociu d ugoterminowemu, strukturalnemu oraz bez-
robociu w ród osób m odych. Za o enia te realizowane s  poprzez roz-
maite programy szkoleniowe, kszta cenie ustawiczne oraz doradztwo 
zawodowe. 

2. Przedsi biorczo  – w tym przypadku celem jest maksymalne u atwienie 
zak adania i prowadzenia firm oraz zatrudniania innych osób przez oby-
wateli UE. Wprowadzono zmiany dotycz ce zak adania dzia alno ci 
gospodarczej. Prowadzane s  równie  specjalne programy, które zmie-
rzaj  do pobudzenia przedsi biorczo ci oraz zach caj  do samozatrud-
nienia. 

3. Zdolno  adaptacyjna – jej celem jest wypracowanie specjalnych mecha-
nizmów u atwiaj cych zarówno pracownikom, jak i pracodawcom dosto-
sowanie si  do zmieniaj cej si  sytuacji na rynku pracy. Promowane s  
elastyczne formy zatrudnienia, modernizacja organizacji pracy oraz nowo-
czesne formy zarz dzania firm . 
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4. Równo  szans – w ramach tego filaru UE zmierza do zapewnienia rów-
nego traktowania kobiet i m czyzn na rynku pracy. W tym przypadku 
wa na jest równie  aktywizacja zawodowa osób niepe nosprawnych.
Zastanawiaj c si  nad wp ywem przedsi biorczo ci na gospodark , a co 

za tym idzie poziomem zatrudnienia nale y powo a  si  na dane empiryczne, 
np. ze Szwecji. Analizy tam przeprowadzone wskazywa y, e wzrost samo-
zatrudnienia o 1% oznacza w perspektywie krótkoterminowej powi kszenie 
ogólnego poziomu zatrudnienia o 0,5%. W perspektywie d ugoterminowej 
ten sam wzrost odsetka osób samozatrudnionych przynosi wzrost ogólnego 
poziomu zatrudnienia nawet o 1,3%, poniewa  nowe firmy, rozwijaj c si , 
daj  dalsze miejsca pracy w charakterze pracowników najemnych (Weso-
owska 2008. Cyt. za Folster 2000). 

Szacuje si , e tylko w Europie istniej  23 miliony ma ych i rednich 
przedsi biorstw, które generuj  67% zatrudnienia w sektorze prywatnym, 
co odpowiada 75 milionom miejsc pracy. Dzia alno  przedsi biorcza ma 
wi c du y wp yw na kondycj  ca ej gospodarki. Jednak Europa nie wyko-
rzystuje w pe ni swojego potencja u przedsi biorczego. Chocia  wed ug 
danych Eurobarometru 47% respondentów twierdzi, e chcia oby za o y  
w asn  firm , to tylko 17% faktycznie realizuje ten zamiar (European Com-
mission 2004).

W porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi mniej Europejczyków anga-
uje si  w tworzenie w asnej firmy. Za oceanem ma e (w tym wypadku 

zatrudniaj ce do 500 osób) firmy stanowi  99,7% wszystkich firm tam dzia-
aj cych (Small Business Economic Indicators… 2004) i tworz  ponad 2/3 

nowych miejsc pracy. Dlatego stymulowanie dzia alno ci przedsi biorczej 
poprzez wspieranie postaw przedsi biorczych oraz tworzenie warunków 
korzystnych dla rozwijania ma ych i rednich firm stanowi jeden z wa nych 
celów polityki europejskiej (European Commission 2004).

2. Uwarunkowania nauczania przedsi biorczo ci

Poj cie przedsi biorczo ci nale a oby definiowa  jako sk onno  do 
podejmowania dzia a , a tak e jako zespó  cech warunkuj cych bycie dobrym 
przedsi biorc . W kontek cie przedsi biorczo ci bardzo wa na jest wspó -
praca z biznesem, edukacja w zakresie funkcjonowania rynku, prowadzenia 
dzia alno ci gospodarczej, jak równie  wsparcie finansowe projektów inno-
wacyjnych. Istotne jest, aby szeroko rozumiana przedsi biorczo  akade-
micka, która sta a si  w ostatnich latach modnym has em, by a uto samiana 
nie tylko z biznesowym wykorzystaniem wyników projektów badawczych, 
ale tak e ze wspieraniem indywidualnych przedsi wzi  studentów (Plawgo 
2011). 

Nauka przedsi biorczo ci powinna zaczyna  si  zatem jak najwcze niej, 
aby jej efekty by y widoczne w pó niejszych dzia aniach w realnym wiecie. 
Uczniowie ko cz cy redni stopie  nauczania powinni by  na tyle wyeduko-
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wani „przedsi biorczo”, aby podczas studiów umie  wykorzysta  i rozwija  
swoje umiej tno ci w tym zakresie. W tym te  powinny pomaga  programy 
studiów, zw aszcza szeroko rozumianych kierunków ekonomicznych, w tym 
zarz dzania. Jest to tym wa niejsze, e przecie  studenci stanowi  grup  
edukacyjn , która po zako czeniu ostatniego etapu edukacji powinna ju  
raczej ostatecznie szuka  swojego miejsca na rynku pracy. W kanonowym 
programie studiów, niezale nie od kierunku nauczania, powinny znale  si  
godziny przeznaczone na wspieranie przedsi biorczo ci. Przedsi biorczo  
powinna przy tym by  stymulowana poprzez konieczno  nauki zagadnie  
niespotykanych w programach szkó  ponadgimnazjalnych – ekonomii w uj -
ciu mikro i makro, finansów, zarz dzania, przedsi biorczo ci. M ode osoby 
studiuj ce takie tematy zapoznaj  si  z podstawowymi zagadnieniami zwi -
zanymi z funkcjonowaniem gospodarki i podmiotów w niej uczestnicz cych 
(mi dzy innymi gospodarstw domowych), ucz  si  podstawowych zasad efek-
tywno ci ekonomicznej, niezb dnych przecie  w doros ym yciu. Co wi cej , 
zapoznaj c si  z przyk adami ilustruj cymi dzia anie przedsi biorstw, mog  
przekona  si , e „wilk nie jest taki straszny”, i tak e ich w asne pomys y 
mog  si  kiedy  urzeczywistni . To wszystko wp ywa  b dzie nie tylko na 
same m ode osoby, ale tak e na ca  gospodark  i spo ecze stwo.

Rozwój gospodarek na wiecie uwarunkowany jest ponadto wieloma 
innymi determinantami. Ka dy z nich mo e w okre lony sposób wp yn  
na wzrost lub zahamowanie gospodarki. Ostatnie lata XX wieku i pocz tek 
nowego tysi clecia to dynamiczny rozwój gospodarek opartych na wiedzy. 
Jak mówi sama nazwa, ich g ównym motorem rozwoju jest szeroko poj ta 
wiedza we wszelkiego rodzaju aspektach. Gospodarki oparte na wiedzy to 
co  wi cej ni  tylko system powi zanych ze sob  ogniw gospodarczych, dzia-
aj cych w okre lonym celu i na podstawie okre lonych zasad. Ich zasad-

niczym spoiwem jest nauka i wiedza, jaka z niej p ynie, niezb dna do trwa-
nia i rozwoju. Wyst puje przy tym ogromna liczba mierników tak poj tej 
gospodarki; mierników, które pokazuj , w jakim stopniu wiedza zaanga o-
wana jest do wp ywania na jej rozwój. Zaliczy  do nich mo na cho by liczb  
osób w kraju z wy szym wykszta ceniem, poziom nak adów bud etowych 
na nauk , wydatki przedsi biorstw na badania i rozwój, liczb  wdra anych 
rocznie patentów i wynalazków i wiele innych. Do tych miar dopisa  mo na 
jeszcze jedn : wzrost przedsi biorczo ci mierzony liczb  zak adanych nowych 
przedsi biorstw. Taka aktywno  spo eczna mo e wiadczy  o d eniu spo-
ecze stwa, a w tym m odego i bardzo m odego pokolenia, do wpisania si  

w szeroko poj ty rozwój gospodarki poprzez aktywne wykorzystanie zdo-
bytej (i zdobywanej) wiedzy.

Wzrost przedsi biorczo ci w ród studentów jest bardzo dobrym przyk a-
dem, wpisania si  w rozwój gospodarki opartej wiedzy (Prochowicz 2009: 
65–74). Wyró ni  tu mo na dzia ania zwi zane z nauk , praktyk  i gospodark :
1. Nast puje przesuni cie wiedzy, która jest w posiadaniu nauki do osób 

ni  zainteresowanych. Studenci maj c dost p do wyselekcjonowanych, 
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najwa niejszych elementów tej wiedzy, uczestnicz c aktywnie w zaj ciach 
zwi zanych z przedsi biorczo ci , nabywaj  j  i praktykuj , by w przy-
sz o ci wykorzysta  j  w yciu prywatnym i zawodowym.

2. Uwidacznia si  aktywny charakter wykorzystywania zdobytej wiedzy. 
Wykorzystanie wiedzy mo e mie  charakter aktywny lub pasywny. Pasyw-
nie wykorzystywana jest wówczas, gdy podmiot b d cy w jej posiadaniu 
u ywa jej wy cznie z przymusu, dla wype nienia swoich potrzeb zwi -
zanych z wykonywanym zawodem, czynno ciami. S u y ona jedynie do 
przetrwania i nie jest zwi zana z dalszym rozwojem. Aktywne wykorzy-
stanie wiedzy – praktyka – charakteryzuje si  natomiast tym, i  jest ona 
w sposób kreatywny wykorzystywana do osi gni cia w asnych celów (na 
przyk ad za o enia w asnego przedsi biorstwa). Jedynie aktywne dzia a-
nie, przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy i umiej tno ci pozwala na osi -
gni cie za o onych celów. Jest to w pe ni zgodne z za o eniami gospo-
darki opartej na wiedzy.

3. Nast puje po redni wp yw na rozwój gospodarczy Polski i Europy. Zasad-
niczym celem funkcjonowania ka dej gospodarki jest jej rozwój. Istnieje 
wiele naukowo i praktycznie potwierdzonych stymulatorów wzrostu 
gospodarczego. Wa n  metod , dzia aj c  jednak dopiero w d u szym 
horyzoncie czasowym, jest sprzyjanie przedsi biorczo ci. Jak wiadomo, 
ta z kolei zwi zana jest z kilkoma czynnikami, takimi jak: mo liwo  
swobodnego wyboru (wolno  gospodarcza i polityczna), posiadanie 
okre lonego zasobu wiedzy, posiadanie praktycznych umiej tno ci wdra-
ania swoich pomys ów, ch  dzia ania pomimo wyst puj cego ryzyka 

itp. Wszystkie te czynniki w ród m odych ludzi rozwija uczestnictwo 
w zaj ciach proprzedsi biorczych. 
Idea przedsi biorczo ci (Zbaraszewski 2009: 97–102) jest bardzo wa n  

kwesti  zwi zan  z rozwojem ka dego pa stwa i gospodarki, w tym Polski. 
Studia nie tylko ucz  i wychowuj  m ode pokolenie, jak y  w otaczaj cym 
i burzliwie zmieniaj cym si  otoczeniu. Oddzia ywaj  one tak e w znacznym 
stopniu na postawy ekonomiczne i przedsi biorcze. Dlatego te  do wiadcze-
nie studentów wynik e z tych zachowa  i dzia a , bezpo rednio mo e prze-
o y  si  na ich aktywno  gospodarcz  po uko czeniu nauki, co w efekcie 

powinno przyczyni  si  do wzrostu gospodarczego, podniesienia dobrobytu itp. 
Oczywiste jest, e ka dy z przedsi biorców w wyborze celu i strategii 

dzia ania kieruje si  nie tylko pasj  i ch ci  rozwoju, ale tak e osadza swój 
biznes z my l  o rozwoju finansowym. Dzia alno  zwi zana z komercyjnym 
u yczaniem wiedzy stwarza szans  na redukcj  wybranych kosztów sta ych 
(np. redukcj  kosztów zwi zanych z zakupem nowoczesnego sprz tu labo-
ratoryjnego dzi ki wydzier awianiu tego sprz tu od uniwersytetu). Stwarza 
tak e mo liwo  – w wi kszym stopniu ni  w innego typu przedsi biorstwach 
– elastycznego zarz dzania kapita em ludzkim lub procesami (np. poprzez 
preferowanie elastycznych form zatrudniania pracowników, takich jak cho by 
umowa o dzie o lub samozatrudnienie, zamiast o wiele bardziej kosztownego 
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zatrudnienia na podstawie umowy o prac , jakie jest typowe dla tradycyjnych 
struktur akademickich).

Profesjonalne, biznesowe ukierunkowanie na komercjalizacj  wiedzy 
stwarza wi c przedsi biorcy wywodz cemu si  z naukowego wiata akade-
mickiego subiektywne poczucie nieograniczono ci, wolno ci i bezkresu mo -
liwo ci. Produkt, jaki oferuje na rynku, czy bowiem w sobie atrybuty 
mierzalnych parametrów (np. opisywane przez wska niki pomiaru wytrzy-
ma o ci u ytego materia u, sk adu chemicznego zastosowanego stopu, para-
metrów technicznych opracowanego narz dzia diagnostycznego) z nieogra-
niczonym adnymi wymiarami wiatem kreacji, innowacji i talentu badacza. 
Wa ne staje si  poczucie wolno ci, powi zane ze zwi kszeniem elastyczno-
ci pracy oraz zwi kszeniem mobilno ci przedsi biorców, którzy sami nakre-
laj  rozmiar przestrzeni, w jakiej chc  si  porusza  i wspó pracowa  z part-

nerami biznesowymi. Cz sto jest to nieograniczona przestrze  Internetu 
i innych narz dzi multimedialnych, pozwalaj cych szybciej, dok adniej i taniej 
realizowa  zadania ukierunkowane na realizacje celu poznawczego i bizne-
sowego (Bernat i in 2004).

Taka sytuacja by aby bliska idea u. W praktyce cz sto wygl da to inaczej. 
Przyjrzyjmy si  przyk adowemu modelowi dydaktycznemu nauczania przed-
si biorczo ci na studiach. Przygotowanie do prowadzenia dzia alno ci gospo-
darczej zaocznych studentów zarz dzania KUL odbywa si  w ramach forum 
integracji spo eczno-gospodarczej. Zaj cia te prowadzone s  w ramach kon-
serwatorium od kilkunastu lat, od chwili rozpocz cia prowadzenia nauki 
w ramach kierunku zarz dzania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Zaj cia te s  prowadzone przez ca y 3-letni okres trwania zaocznych studiów 
licencjackich na tym kierunku. W ich trakcie studenci zdobywaj  wiedz , 
jak przygotowa  si  do za o enia firmy pocz wszy od analizy spo eczno-
gospodarczej regionu, w którym mieszkaj , wyboru odpowiedniego pomys u 
na dzia alno , nast pnie poprzez szczegó ow  jego analiz  opart  na wska -
nikach finansowych i dzia alno ci marketingowej konstruuj  biznes plan 
z uwzgl dnieniem rozwi za  alternatywnych – negatywnych i pozytywnych. 
Studenci opracowuj  tak e wnioski o zdobycie rodków na prowadzon  
dzia alno  gospodarcz  z innych róde  ni  tylko kredyty i po yczki ban-
kowe, tj. z funduszu pracy i programów operacyjnych. Od niedawna studenci 
maj  za zadanie przygotowanie wybranej dzia alno ci równie  w formie 
przedsi biorstwa spo ecznego, tj. spó dzielni socjalnej.

Na podstawie informacji uzyskanych z ró nych róde  warto zaznaczy , 
e wielu studentów po sko czeniu studiów z powodzeniem prowadzi wybran  

dzia alno  do chwili obecnej.

3. Psychologiczna analiza przedsi biorczo ci

Mówi c o przedsi biorczo ci, warto najpierw zdefiniowa  samo zjawisko, 
gdy  bywa ono bardzo ró nie rozumiane. We wprowadzeniu zarysowane 
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zosta o szerokie uj cie, które tutaj zostanie doprecyzowane i zaw one. 
Poniewa  przedsi biorczo  stanowi cz ciej przedmiot zainteresowania 
ekonomii ni  psychologii, a jednocze nie jest to stosunkowo nowy obszar 
badawczy, potrzebne jest nieco szersze wprowadzenie w t  problematyk . 
Dlatego przedstawione zostan  nie tylko ró ne sposoby rozumienia przed-
si biorczo ci, ale tak e jej rola w yciu spoleczno-ekonomicznym. Wykracza 
to poza obszar analiz psychologicznych, jest jednak istotne dla zrozumienia 
zjawiska. W czasie prowadzenia bada  na styku dwu dyscyplin: psychologii 
i ekonomii, konieczne staj  si  odwo ania do obu, mimo e prezentowane 
tu analizy maj  charakter psychologiczny.

Po czenie zainteresowa  ekonomicznych z psychologicznymi widoczne 
jest od pocz tku rozwoju bada  nad przedsi biorczo ci . Analiza ekono-
miczna przyczyn wzrostu gospodarczego przeprowadzona przez Josepha 
Schumpetera (1960), wskazuj ca, e to dzia ania przedsi biorców stanowi  
jedn  z przyczyn rozwoju, da a pocz tek zainteresowaniu tym obszarem. 
Przedsi biorcy wprowadzaj cy innowacje stanowi , zdaniem Schumpetera, 
podstaw  procesu zmian zachodz cych w yciu gospodarczym. Badacz ten 
podkre la  silnie rol , jak  ma do spe nienia w tym procesie przedsi biorca, 
opisuj c go z pewnym podziwem. 

Docenienie czynników psychologicznych i sfery wyznawanych warto ci 
dla rozwoju kapitalizmu znale  mo na tak e w pracach Maksa Webera 
(1994). Wskazuje on na rol  etyki protestanckiej, w a ciwego dla niej sza-
cunku dla wyt onej pracy, inwestowania zarobionych pieni dzy zamiast 
ich wydawania, przestrzegania norm moralnych, uczciwo ci w interesach, 
po ytecznego wykorzystania czasu. Warto ci te, charakterystyczne dla tra-
dycji religii protestanckiej, okre lane jako „duch kapitalizmu”, maj , jak 
si  okazuje, jednak charakter niezale ny od konkretnej religii. Mog  one 
sprzyja  aktywno ci przedsi biorczej niezale nie od kraju oraz dominuj cego 
w nim wyznania. 

Z kolei psycholog David C. McClelland podj  si  wyja nienia zjawiska 
wzrostu ekonomicznego, przypisuj c je w du ym stopniu potrzebie osi gni , 
która tkwi w cz owieku. Przyjmuj c, e przedsi biorczo  stanowi jedn  
z kluczowych sil rozwoju ekonomicznego, stara  si  on wyja ni , dlaczego 
niektórzy ludzie koncentruj  si  na aktywno ci ekonomicznej i odnosz  
w niej sukcesy. Stawiaj c retoryczne pytanie: „Có  mo e by  bardziej oczy-
wistego ni  to, e wielkie osi gni cia s  motywowane przez silne potrzeby 
osi gni  przynajmniej u cz ci osób w danej kulturze?” (McClelland 
1985: 36), wskazywa  na powi zania potrzeby osi gni  z rozwojem ekono-
micznym spo ecze stw. Zapocz tkowa  on w ten sposób psychologiczn  
analiz  zjawisk gospodarczych. Badania McClellanda nad motywacj  osi -
gni  wskaza y tak e, jak mo na wspiera  potencjalnych przedsi biorców, 
co sta o si  podstaw  tworzenia akademickich programów nauczania przed-
si biorczo ci. A  do lat 80. ubieg ego wieku badania nad przedsi biorczo-
ci  stanowi y jednak domen  ekonomistów. 
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Okre leniami „przedsi biorca”, „by  przedsi biorczym” pos ugujemy si  
cz sto w mowie potocznej. Intuicyjnie rozumiemy ich znaczenie, potrafimy 
wskaza  przyk ady osób i zachowa , które dobrze oddaj  ich sens. O ile 
wi c przedsi biorczo  traktowana jest jako jedna z charakterystyk osoby, 
o tyle dzia anie przedsi biorcze zaw one jest do pewnej grupy ludzi. Jak 
wyrazili to uczestnicy jednej z dyskusji w ramach konferencji po wi conej 
rozwojowi przedsi biorczo ci, nie ka dy musi by  przedsi biorc , ale ka dy 
mo e by  przedsi biorczy. Co jednak stanowi o odr bno ci przedsi bior-
czo ci od innych form dzia ania?

Jedna z pierwszych analiz tego, czym jest przedsi biorczo , zapropo-
nowana zosta a przez Schumpetera (1960). Wskazuje on, e z przedsi bior-
czo ci  mamy do czynienia, gdy spe niony jest co najmniej jeden z pi ciu 
warunków nowo ci, czyli gdy powstaj : 1) nowe dobra, towary, 2) nowe 
metody produkcji, 3) nowe rynki, 4) nowe ród a surowców lub 5) nowe 
organizacje. Innowacyjno  wskazywana jest tu jako podstawowy wyznacznik 
przedsi biorczo ci.

Analizuj c te wszystkie definicje trudno nie zada  sobie pytania, czy 
ka dy mo e zosta  przedsi biorc , czy te  „takim” trzeba si  urodzi ? 

W ród ekonomistów, socjologów czy psychologów jest wielu sceptyków, 
którzy nie wierz  w mo liwo  wyodr bnienia wzorcowej osobowo ci typo-
wego przedsi biorcy. Trudno wi c jednoznacznie okre li  cechy decyduj ce 
o aktywno ci zawodowej przedsi biorców, jednak mo na wyodr bni  te, 
które dominuj  i s  charakterystyczne dla wi kszo ci ludzi podejmuj cych 
przedsi biorcze dzia ania. S  to cechy zwi zane z osobowo ci  dynamiczn , 
nieschematyczn  i nonkonformistyczn . Mo na za o y , e przedsi biorcy 
charakteryzuj  si  pewnymi cechami, które sprzyjaj  „byciu przedsi biorc ”.

Kirk i Belovics (2006) przywo uj  badania po wi cone typowaniu czyn-
ników, warunkuj cych decyzje o podj ciu dzia alno ci gospodarczej przez 
m odych przedsi biorców, cz sto wywodz cych si  ze rodowiska akademic-
kiego. Jednym z najcz ciej wyst puj cych motywów jest zami owanie do 
swobodnego zarz dzania samym sob . Towarzysz  mu: silna potrzeba osi -
gni  oraz wysoka tolerancja na nieznane, na nieoznaczono  przysz o ci, 
a tak e przekonanie o osobistej odpowiedzialno ci za dzia ania, czyli tzw. 
wewn trzne umiejscowienie poczucia kontroli. Oczywi cie wa nym czynni-
kiem jest tak e motyw oczekiwanych korzy ci finansowych. M odzi przed-
si biorcy maj  tak e, nieco wy sze ni  dojrzali biznesmeni, zapotrzebowanie 
na stymulacj  poprzez uczestniczenie w dzia aniach ryzykownych.

Badania prowadzone w ród polskich przedsi biorców potwierdzaj  
powy sze spostrze enia, wskazuj c jednocze nie na istnienie wielu innych 
czynników warunkuj cych sukces w podejmowaniu dzia alno ci gospodarczej 
( aguna 2005; Mazurek-Kucharska 2009; aguna 2010). Psychologiczne 
uwarunkowania przedsi biorczo ci s  na ogó  kojarzone z wieloma wymia-
rami kompetencji, preferencji w zakresie w asnej aktywno ci oraz istnieniem 
silnej wewn trznej motywacji i konsekwencji w d eniu do celu. Warto 
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wspomnie , i  psychologowie przychylaj  si  na ogó  do akceptacji tych 
definicji przedsi biorczo ci, które podkre laj , e przedsi biorczo  jest 
procesem (od powstania pomys u a  do momentu rozkwitu lub upad o ci 
przedsi wzi cia), a nie zdarzeniem zwi zanym z podj ciem decyzji o za o-
eniu dzia alno ci gospodarczej.

Jakie wi c czynniki nale y bra  pod uwag , kiedy chcemy scharaktery-
zowa  przedsi biorczo  jako rodzaj aktywno ci lub meta kompetencj  
m odego przedsi biorcy? Mo na przyj , i  sk adaj  si  na ni  wielowymia-
rowe interakcje mi dzy ró nymi czynnikami, powi zanymi z systemem 
poznania (wiedz , inteligencj , my leniem, spostrzeganiem, emocjami), sys-
temem motywacji (zarówno automotywacji, jak i motywacji stymulowanej 
przez otoczenie) i systemem warto ci oraz osobistych preferencji danego 
cz owieka (postawy, przekonania, preferencje).

Jednym z wa niejszych czynników przedsi biorczo ci jest motywacja do 
dzia ania, do bycia przedsi biorczym, do wyboru wariantu rozwoju zawo-
dowego poprzez utworzenie i prowadzenie przedsi biorstwa, dbanie o jego 
harmonijny rozwój i sta y wzrost konkurencyjno ci. To w a nie motywacja 
kierunkuje i podtrzymuje te zachowania wybrane spo ród alternatywnych 
form aktywno ci, które prowadz  do osi gni cia po danego celu.

Motywy dzia ania le  u pod o a podejmowanych decyzji, stanowi  wa ny 
element kszta towania si  postaw wobec przedsi biorczo ci i konkurencji 
w biznesie. Warunkuj  kszta tuj ce si  style komunikowania i warianty efek-
tywnego zarz dzania relacjami mi dzy poszczególnymi uczestnikami rynku, 
np. mi dzy w a cicielami przedsi biorstw i ich pracownikami, mi dzy lide-
rami projektów a cz onkami zespo ów projektowych, mi dzy us ugodawc  
a klientem, mi dzy interesariuszami i akcjonariuszami. W przedsi biorstwach 
– zw aszcza mikro i ma ych – to w a nie cz sto motywacja, zaanga owanie, 
entuzjazm, pasja i determinacja w a ciciela i (zarazem) g ównego mened era 
decyduje o pozycji firmy na rynku. Od poziomu osobistego zaanga owania 
i postawy determinacji, przesyconej pasj  i wizj  celu zale y nie tyle prze-
trwanie firmy, ile jej rozwój, ekspansja i podbój rynku. W ród motywów, 
które s  zapewne charakterystyczne dla m odych przedsi biorców, warto 
zwróci  uwag  na kilka najsilniej zaznaczaj cych sw  obecno , o których 
wspominaj  badacze, eksperci, a tak e cz sto sami przedsi biorcy.

Motywacja osi gni  jest rozumiana jako tendencja do osi gania i prze-
kraczania wyznaczonych przez rodowisko i konkretn  jednostk  standardów 
w d eniu do doskona o ci. W psychologii zosta a przedstawiona w ramach 
teorii pokonywanie barier w osi ganiu celu, którym mo e by  np. wprowa-
dzanie nowego produktu czy us ugi, zwi zane z odczuwaniem pozytywnych, 
stymuluj cych do dzia ania emocji, które same w sobie s  silnym stymula-
torem w pokonywaniu przeszkód w d eniu do celu. Motywacja osi gni  
jest bowiem traktowana jako tendencja do ujmowania rzeczywisto ci w kate-
goriach: sukces – niepowodzenie, polega na stawaniu sobie coraz wy szych 
wymaga  po to, aby osi gn  zamierzony cel. Wa ne przy tym jest przej -
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cie inicjatywy, otwarte d enie do realizacji zamierzonego celu, pokonywa-
nie barier, niwelowanie przeszkód i branie odpowiedzialno ci za siebie, 
w asne dzia ania i ich skutki (Mazurek-Kucharska 2009).

Bardzo wa n  rol  w tym procesie odgrywaj  mechanizmy samopobu-
dzania si  i automotywowania, wyzwalaj ce zachowania ukierunkowane na 
zdrowe rywalizowanie nie tylko z konkurentami, ale tak e z samym sob . 

Warto podkre li , e motywacja osi gni  jest jednym z kluczowych 
wymiarów powstawania i rozwoju dzia a  innowacyjnych, tworzenia nowa-
torskich rozwi za , poszukiwania alternatywnych, efektywnych strategii 
rozwi zywania problemów. Ukierunkowanie na realizacj  zada  zwi zanych 
z postawionymi sobie ambitnymi i niekonwencjonalnymi celami jest jednym 
z charakterystycznych motywów przedsi biorców, szczególnie kreatywnych 
i innowacyjnych, takich, których przedsi biorstwa znajduj  si  na wysokich 
pozycjach w rankingu najbardziej innowacyjnych przedsi wzi  w Polsce. 
Motywacja osi gni  prowokuje bowiem zachowania proaktywne, których 
celem jest inicjowanie zmian i poszukiwanie nowych mo liwo ci rozwi za-
nia problemów. 

Motywacja osi gni  wi e si  bezpo rednio z wymiarem, który w psy-
chologii jest okre lany mianem motywu potrzeby kontroli nad wiatem, 
sob  samym i w asnym rozwojem. Jest on silnie powi zany z mechanizmem 
znanym jako wewn trzne umiejscowienie poczucia kontroli. Osoby, które 
charakteryzuje zewn trzne umiejscowienie poczucia kontroli, uwa aj , e 
maj  niewielki wp yw na wybór ró nych wariantów dzia ania, w asny proces 
decyzyjny i skutki podejmowanych dzia a . Twierdz , e zmiany zachodz ce 
w otaczaj cej ich rzeczywisto ci nie zale  od nich, a ich ycie i obecna 
sytuacja yciowa w niewielkim stopniu zale  od nich samych, s  w du ej 
mierze efektem oddzia ywania losu, przypadku, innych ludzi oraz sytuacji, 
na które nie maj  wp ywu. Osoby o wewn trznym umiejscowieniu poczucia 
kontroli maj  poczucie sprawczo ci dzia ania, zdaj  sobie spraw , e to od 
ich decyzji zale  skutki dzia a , dopuszczaj  wiadomo  w asnej omylno-
ci, ale wiedz , e to one ponosz  skutki podj tych przez siebie decyzji, 

w zwi zku z czym aktywnie uczestnicz  w zmianach i wiadomie podejmuj  
ryzyko zwi zane z ró nymi wyborami decyzyjnymi. S  wi c o wiele bardziej 
dojrza e od osób zewn trzsterownych, a sama cecha wewn trzsterowno ci 
jest wskazywana jako niezb dna dyspozycja m.in. mened erów i przedsi -
biorców. Mened erowie i przedsi biorcy przejawiaj  bowiem siln  potrzeb  
osobistego sprawowania kontroli nad swoim yciem, rozwojem zawodowym 
i w asn  przysz o ci . Na ogó  nie interesuje ich umowa o prac , cz sto 
rezygnuj  z takiej formy zarobkowania, pracuj c nawet w du ych, rozwo-
jowych korporacjach. Pragn  sami kreowa  rzeczywisto  i realizowa  w a-
sne pomys y na rozwój, sukces i sposób zarabiania pieni dzy, cho by ta 
droga rozwoju by a obarczona wi kszymi niebezpiecze stwami, wieloma 
niewiadomymi i pi trz cymi si  problemami, przed jakimi w rzeczywisto ci 
staj  wszyscy przedsi biorcy, zw aszcza ci, którzy dopiero rozpoczynaj  w a-
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sn  dzia alno . Mo na wi c zaryzykowa  twierdzenie, e m odzi przedsi -
biorcy wywodz cy si  ze rodowiska akademickiego to osoby, które maj  
najsilniejsz  potrzeb  odczuwania w asnej sprawczo ci dzia ania, niezale -
no ci i autonomii, dla których proces podejmowania decyzji biznesowych 
jest stymuluj cym wyzwaniem, aktywno ci , w której chc  sprawdzi  w asne 
mo liwo ci, przetestowa  pomys y i nowe rozwi zania ( aguna 2011).

Motywacja synergiczna zwi zana jest z za o eniem, e z o one systemy 
(np. spo ecze stwo, organizacje, zrzeszenia, przedsi biorstwa) sk adaj  si  
z ró norodnych elementów, pozostaj cych we wzajemnych interakcjach. Si a 
oddzia ywania tych wzajemnych, wielowymiarowych interakcji jest o wiele 
silniejsza ni  suma dzia a  poszczególnych elementów tego synergistycznego 
uk adu. Motyw synergistycznego wspó dzia ania jest silnie powi zany z moty-
wem potrzeby kontroli nad swoim rozwojem, który dopuszcza porzucanie 
niesatysfakcjonuj cych zada  i podejmowanie nowych wyzwa .

Warto pami ta , e jedn  z wa niejszych potrzeb indywidualnych przed-
si biorcy jest urzeczywistnianie pasji, otwarto  na nowe do wiadczenia, 
bardzo rozbudzona potrzeba intelektualna (por. Ahmed i in. 2010). Moty-
watorami s  nie tyle potrzeby braku (ang. D-needs), jak okre la je D. McGre-
gor (1960) (np. brak pieni dzy, brak mo liwo ci zaci gni cia kredytu, brak 
lokalu itd.), ile raczej tzw. metapotrzeby (ang. B-needs), zwi zane z samo-
realizacj  i rozwojem. Cecha ta stanowi o sile i determinacji przedsi bior-
ców, którzy podejmuj c si  prowadzenia dzia alno ci w sferze komercjali-
zacji wiedzy, widz  w tych dzia aniach nie tylko biznes, ale realizacj  
w asnych marze  i urealnianie pomys ów, które zrodzi y si  najpierw w ich 
wyobra ni, a potem przybra y realny kszta t dzia a  biznesowych. By  mo e 
w a nie ten motyw t umaczy zjawisko podejmowania tego typu dzia alno ci 
tak e przez osoby, które nie maj  do wiadczenia biznesowego, a niekiedy 
nie maj  nawet niezb dnej podstawowej wiedzy biznesowej. 

Zapotrzebowanie na ryzyko jest potrzeb  psychiczn , która powi zana 
jest z odwag , niekiedy nawet brawur . Umo liwia jednak szybkie podej-
mowanie decyzji w warunkach nieoznaczono ci sytuacji i przy takich jej 
parametrach, które nie pozwalaj  na d ugotrwa e analizowanie wszystkich 
wariantów decyzyjnych. W sytuacji, kiedy zmiany w otoczeniu biznesowym 
nast puj  gwa townie i skokowo, zdolno  do dzia a  ryzykownych jest pre-
ferowana, nie powinna ona jednak przekroczy  bezpiecznej granicy racjo-
nalnego szacowania prawdopodobie stwa osi gni cia celu i jego u ytecz-
no ci.

Podejmowanie ryzyka jest immanentnie zwi zane z przedsi biorczo ci , 
gdzie presja czasu, kaskadowe zmiany i nat ok informacji wymagaj  natych-
miastowych reakcji i trafnych, ale szybkich decyzji podejmowanych przez 
w a cicieli i mened erów przedsi biorstw.

Na kreowanie zachowa  przedsi biorczych nale a oby popatrze  nie tylko 
pod k tem stanowiska przyjmuj cego perspektyw  cech osobowo ci i ró nic 
indywidualnych, poniewa  przedsi biorczo  wymaga zbyt ró nych zachowa , 
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by mo na je by o uj  tylko w kategoriach cech. Zarzuca si  , e cechy 
osobowo ci nie s  dostatecznie mocno powi zane z przedsi biorczo ci , by 
warto je by o dalej bada , a w zwi zku z tym lepiej skoncentrowa  si  raczej 
na czynnikach rodowiskowych (Rauch i Frese 2007). Rol  czynników sytua-
cyjnych podkre laj  nast puj cego modele zak adania firmy.

W uj ciu zaproponowanym przez Christophera L. Shooka, Richarda 
L. Priema i Jeffreya E. McGee (2003) powstanie nowej firmy jest bezpo-
rednim efektem intencji i konsekwentnych dzia a  osoby przedsi biorcy. 

Jest procesem, który prowadzi poprzez u wiadomienie sobie intencji za o-
enia firmy, poszukiwanie i odkrywanie szans a  do decyzji, by je wykorzy-

stywa  oraz podj  dzia ania zmierzaj ce do dokonania pierwszej transak-
cji. Autorzy przyjmuj  definicj  przedsi biorczo ci zaproponowan  przez 
Shane’a i Venkatramana (2000), a now  firm  uznaj  za utworzon , gdy 
dokonana zostanie pierwsza sprzeda . Swój model odnosz  do samego pro-
cesu tworzenia firmy, nie zajmuj c si  dalszym jej rozwojem. Pomijaj  jed-
nocze nie kontekst rodowiskowy, otoczenie, w którym powstaje nowa firma, 
koncentruj c si  na roli przedsi biorcy. Omawiaj  kolejne kroki procesu 
zak adania firmy, wskazuj c na znaczenie jego osoby na ka dym z etapów. 
Zaznaczaj  przy tym, e zachowania przedsi biorcy zmieniaj  si , tak e on 
sam mo e zmienia  si  pod wp ywem do wiadcze  zwi zanych z podejmo-
waniem tej dzia alno ci.

Z kolei Scott Shane, Edwin A. Locke i Christopher J. Collins (2003) 
proponuj  model analizuj cy motywacj  osób podejmuj cych decyzj  o za o-
eniu w asnej firmy. Punktem wyj cia jest tu stwierdzenie, e decyzja ta 

zale y od osoby, a ró nice indywidualne w zakresie motywacji maj  wp yw 
na to, kto odkryje mo liwo ci podj cia nowej dzia alno ci, kto zgromadzi 
potrzebne zasoby oraz w jaki sposób dana osoba b dzie anga owa a si  
w ten proces. Zdaniem wspomnianych autorów, gdyby czynniki zewn trzne 
zachowywa y sta y poziom, to w a nie motywacja odgrywa aby zasadnicz  
rol  w dzia aniach przedsi biorczych.

Autorzy tego modelu tak e przyjmuj  omówion  wcze niej definicj  
zaproponowan  przez Shane’a i Venkataramana (2000). U ywaj c wyników 
dotychczasowych bada  bardziej jako ilustracji ni  ostatecznych rozstrzy-
gni , wskazuj  na sposoby oddzia ywania motywacji na ró ne etapy procesu 
przedsi biorczego. Proces ten rozpoczyna si  rozpoznaniem szans i ocen  
mo liwo ci ich wykorzystania, po czym nast puje rozwój produktu czy us ugi 
oraz dostarczenie go klientom, co wymaga zgromadzenia odpowiednich 
zasobów, stworzenia organizacji, zdobycia klientów i dalszego rozwoju pro-
duktu. Shane, Locke i Collins proponuj , aby nie patrze  na przedsi biorc  
jako na swego rodzaju zawód, który wybieraj  specyficzni ludzie, ale jako 
na osob  inicjuj c  pewien proces rozci gni ty w czasie – mo na wtedy 
rozwa a  wp yw motywacji na poszczególne etapy tego procesu.

Opieraj c si  na wcze niejszych analizach procesu przedsi biorczego 
i próbuj c je podsumowa , Robert A. Baron (2007) zaproponowa  w asny 



Grzegorz Kida

206 Problemy Zarz dzania

model tworzenia nowej firmy. Podkre la on przy tym, e proces przedsi -
biorczy nie ma wyra nego pocz tku. Pomys , by za o y  w asn  firm , mo e 
rozwija  si  stopniowo w umy le przysz ego przedsi biorcy, zanim prze-
kszta ci si  w wyra n  intencj .

Tak e model zaproponowany przez Andreasa Raucha i Michaela Fresego 
(2007) skoncentrowany jest na osobie przedsi biorcy. Autorzy staraj  si  
wyja ni , w jaki sposób cechy indywidualne mog  przyczynia  si  do za o-
enia nowej firmy i osi gni cia sukcesu przedsi biorczego. Analizuj  nie 

tyle sam proces, ile zmienne zwi zane z osob  zak adaj c  firm . Rauch 
i Frese uwa aj , e krytyka bada  nad cechami osobowo ci nie do ko ca 
jest s uszna. Brak dobrego modelu teoretycznego, który uwzgl dnia by tak e 
zmienne po rednicz ce pomi dzy osobowo ci  a efektami dzia ania, stano-
wi  ich zdaniem przeszkod  w poszukiwaniu faktycznych zale no ci. Dlatego 
zaproponowali w asny model staraj cy si  wyja ni  rol  cech osobowo ci 
i ich po redni wp yw na dzia ania przedsi biorcze. Rauch i Frese rozró niaj  
tak zwane zmienne bli sze i odlegle w stosunku do konkretnego zachowa-
nia. Zmienne odleg e to cechy osobowo ci i inne uogólnione charakterystyki, 
które nie s  bezpo rednio powi zane z danym zachowaniem. Zmienne bli -
sze to te, które bardziej bezpo rednio odnosz  si  do zachowa  w danej 
dziedzinie, s  bardziej specyficzne dla przedsi biorczo ci. Cechy osobowo-
ci ujmowane s  tu wed ug klasyfikacji zaproponowanej w pi cioczynniko-

wej koncepcji osobowo ci (McCrae i Costa 2005) i traktowane jako uogól-
nione w a ciwo ci, niespecyficzne dla adnego konkretnego obszaru 
dzia ania. Zgodnie z modelem Raucha i Fresego. nie maj  one bezpo red-
niego wp ywu na powstanie nowej firmy i jej powodzenie. Wp ywaj  jednak 
na w a ciwo ci, które s  bardziej specyficzne dla przedsi biorczo ci, bli ej 
zwi zane z dzia aniem w tej dziedzinie. Wspomniani autorzy wymieniaj  tu 
takie charakterystyki przedsi biorcy, jak potrzeba osi gni , podejmowanie 
ryzyka, innowacyjno , autonomia, wewn trzne umiejscowienie kontroli oraz 
przekonanie o w asnej skuteczno ci. Odwo uj c si  do wyników wcze niej-
szych bada , uzasadniaj  oni wybranie tych, a nie innych w a ciwo ci, uzna-
nych za istotne dla procesu przedsi biorczego.

Oprócz tych ogólnych i specyficznych cech osobowo ci za wa ny element 
modelu uznane zosta y ustanawiane przez osob  cele, w tym g ównie cele 
nastawione na rozwój firmy oraz wizje tego rozwoju. Do tej samej katego-
rii zmiennych zaliczone zosta y tak e strategie dzia ania s u ce urzeczy-
wistnianiu tych celów. Cechy przedsi biorcy okre lane jako bli sze, bardziej 
specyficzne maj  wp yw na ustanawiane przez niego cele oraz na wybór 
strategii dzia ania. Po rednio w ten sposób oddzia uj  na faktyczne podj -
cie dzia a  przedsi biorczych i sukces w tej dziedzinie. Na wybór celów 
i strategii oraz pó niej na podejmowanie dzia ania maj  wp yw tak e czyn-
niki rodowiskowe, otoczenie, w którym to dzia anie przebiega.

W ko cu, propozycja Roberta P. Vecchio (2003) opiera si  na zakwe-
stionowaniu dotychczasowego rozdzielania problematyki przedsi biorczo ci 
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i przywództwa. Autor ten stawia pytanie, czy proces wp ywu spo ecznego 
jest na tyle ró ny w obu tych zjawiskach, e uzasadnia to oddzielanie zagad-
nie  przywództwa i zak adania nowej firmy. Stwierdza on tak e, e mo na 
traktowa  przedsi biorczo  jako specyficzny typ przywództwa, do którego 
odnosz  si  prawid owo ci tego procesu. Okre lenie „przedsi biorca” jest 
w tym modelu zarezerwowane dla osób, które za o y y w asn  firm .

Jednym z elementów modelu zaproponowanego przez Vecchio jest 
– nazwana analogicznie do przyjmowanego do  powszechnie modelu 
Wielkiej Pi tki w badaniach nad osobowo ci  (por. McCrea i Costa 2005) 
– Wielka Pi tka Przedsi biorcy. Na podstawie dotychczasowych bada  oraz 
obserwacji zosta o wskazanych pi  atrybutów charakterystycznych dla osób 
podejmuj cych w asn  dzia alno  gospodarcz . S  to, zdaniem Vecchio: 
sk onno  do podejmowania ryzyka, potrzeba osi gni , potrzeba autono-
mii, przekonanie o w asnej skuteczno ci oraz wewn trzne umiejscowienie 
kontroli. 

Oprócz tych najwa niejszych w opinii Vecchio pi ciu wymiarów dodane 
zosta y tak e czynniki demograficzne, wzajemne dopasowanie osoby i sys-
temu oraz zmienne poznawcze. Do istotnych czynników demograficznych 
autor zalicza: poziom wykszta cenia, wiek, p e , uprzednie do wiadczenie 
w prowadzeniu firmy lub w danej bran y, a w przypadku imigrantów – czas 
pozostawania w danym kraju i uzyskany status prawny. Nieco zaskakuj ce 
jest jednak, e w grupie zmiennych demograficznych umieszcza tak e na 
przyk ad zdyscyplinowanie, poziom inteligencji, zdolno ci przywódcze czy 
wsparcie ze strony wspó ma onka.

4. Charakterystyka przeprowadzonych bada

Do przeprowadzenia szczegó owych bada  wybrano w sposób celowy 
studentów zaocznego kierunku zarz dzanie KUL w Lublinie. Badania mia y 
na celu zidentyfikowanie czynników przyczyniaj cych si  do rozwoju przed-
si biorczo ci w ród wybranej grupy w wietle przedstawionych wy ej uwa-
runkowa . Celowo  przeprowadzania bada  w ród tej grupy wynika z faktu, 
e w a nie studenci tego kierunku w szczególny sposób powinni by  przy-

gotowani do prowadzenia samodzielnej dzia alno ci gospodarczej. Zastoso-
wano anonimow  metod  ankietow  nazwan  „Ocena postaw przedsi bior-
czych w ród studentów zarz dzania”. Studentom przekazano kwestionariusz 
z pytaniami, które by y g ównie pytaniami zamkni tymi. Pytania dotyczy y 
m.in. czynników wp ywaj cych na motywacj  do podejmowania dzia alno ci 
gospodarczej, barier uniemo liwiaj cych i utrudniaj cych prowadzenie dzia-
alno ci gospodarczej. Pytano równie  o przygotowanie samej/samego siebie 

i innych instytucji do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, tak e o ch  
uzupe niania kwalifikacji z okre lonych zakresów oraz poszukiwania wiedzy 
i znajomo ci poj  zwi zanych z przedsi biorczo ci , w tym przedsi bior-
czo ci  akademick . 
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Do opracowania materia ów zastosowano metod  opisow . Wyniki przed-
stawiono w postaci tabel i wykresów.

Na pytania odpowiada o 45 studentów, w tym 27 kobiet i 18 m czyzn 
– studentów zaocznych II i III roku zarz dzania, z którymi autor artyku u 
prowadzi  zaj cia. 

Je li chodzi o pozosta  charakterystyk  demograficzn , to 36 osób to 
osoby do 25. roku ycia, co stanowi 80% ogó u badanych, 7 osób to osoby 
pomi dzy 26. a 30. rokiem ycia, co wynosi 15%, pozosta e 5%, tj. 2 osoby 
maj  powy ej 40 lat. Na wsi mieszka 31 osób, tj. 68%, w mie cie za  14 
osób, czyli 32% badanej grupy.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą

Inna

Osoba pracująca

Osoba niepracująca niezarejestrowana w PUP

Osoba bezrobotna dłużej niż 12 miesięcy

Osoba bezrobotna od 6 do 12 miesięcy

Osoba bezrobotna do 6 miesięcy

0 10 20

4

7

7

18

18

18

30%

29

Rys. 1. Status na rynku pracy. ród o: opracowanie w asne.

Na rysunku 1 przedstawiono charakterystyk  badanej grupy ze wzgl du 
na status na rynku pracy. Jak wida , najliczniejsz  grup  stanowi  osoby 
pracuj ce – jest ich 29%, tyle samo jest osób bezrobotnych, 7% z nich 
prowadzi ju  dzia alno  gospodarcz .

Opisuj c pozosta e dane, tj. do wiadczenie zawodowe, nale y zwróci  
uwag , e a  51% badanych nie ma w ogóle do wiadczenia zawodowego, 
49% ma do wiadczenie zawodowe, w tym 1 rok – 30%, 2 lata – 13%, 
wi cej – 57%.

Pracować w urzędzie administracji
państwowej/samorządowej

Pracować jako pracownik najemny
w dużej korporacji

Pracować jako pracownik najemny
w małej/średniej firmie

Pracować w rodzinnym przedsiębiorstwie

Prowadzić samodzielną działalność gospodarczą

0 10 403020

11

50%

42

49

18

18

Rys. 2. Miejsce pracy wskazywane przez studentów po studiach. ród o: opracowanie 
w asne.
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W kolejnym pytaniu próbowano uzyska  odpowied  na pytanie, gdzie 
studenci chcieliby pracowa  po uko czeniu studiów. Szczegó owe wyniki 
zosta y przedstawione na rysunku 2. Analizuj c szczegó owo przedstawione 
dane, za pocieszaj cy fakt nale y uzna , e a  49% ma w planach samo-
dzielnie prowadzenie dzia alno ci gospodarczej, 11% zamierza pracowa  
w rodzinnym przedsi biorstwie. Po 17% wskaza  dosta y odpowiedzi „pra-
cowa  jako pracownik najemny w du ej korporacji” oraz „w ma ej lub red-
niej firmie”. Niestety, a  42% chcia oby pracowa  w urz dzie administracji 
pa stwowej lub samorz dowej. Nale y jednak zwróci  uwag , e odpowia-
daj cy mogli wskaza  wi cej ni  jedn  odpowied .

W kolejnym pytaniu chciano sprawdzi , w jakim stopniu studenci s  
przygotowani do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. Szczegó owa ana-
liza przedstawiona jest na rysunku 3. I tak, 44% ankietowanych uwa a, e 
jest przeci tnie przygotowana do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, 
36%, e dobrze, po 7% wskaza  otrzyma y odpowiedzi, e s  przygotowani 
bardzo dobrze oraz le i e nie potrafi  oceni , jakim stopniu.

Przeciętnie
44%

Dobrze
36%

Bardzo dobrze
7%

Nie wiem
7%

Źle
7%

Rys. 3. Stopie  przygotowania do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. ród o: 
opracowanie w asne.

Nast pnie zapytano ankietowanych, co motywowa oby ich do podj cia 
dzia alno ci gospodarczej. Poszczególne czynniki motywacyjne przedstawia 
rysunek 4 (trzeba podkre li , e mo na by o zaznaczy  kilka odpowiedzi). 
Ponad 64% jako g ówny motyw do podj cia dzia alno ci gospodarczej poda o 
brak zatrudnienia lub utrat  pracy, niewiele mniej, bo 60%, jako powód 
poda o mo liwo  doskonalenia i samorealizacji oraz ch  podejmowania 
samodzielnych decyzji i dzia a . Oko o 49% zadeklarowa o, e motywem 
podj cia dzia alno ci gospodarczej by aby ch  zarobienia lub podniesienia 
swojego statusu. Oko o 36% stwierdzi o, e do tego zmotywowa oby ich 
bezpiecze stwo finansowe, mo liwo  skorzystania z dotacji i programów 
oraz 24% – mo liwo  kierowani innymi lud mi. Tylko 7% odpowiedzia o, 
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e do podj cia dzia alno ci gospodarczej sk oni oby ich wychowanie i tra-
dycja rodzinna.

Możliwość skorzystania z dotacji i programów
wspierających działalność gospodarczą

Inne

Chęć podejmowania samodzielnych decyzji i działań

Chęć zarobienia, podniesienia swojego statusu materialnego

Możliwość kierowania innymi ludźmi

Wychowanie, tradycja rodzinna

Możliwość doskonalenia, samorealizacji

Bezpieczeństwo finansowe

Brak zatrudnienia, utrata pracy
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64

36
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24
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70%

Rys. 4. Motywacja do podj cia dzia alno ci gospodarczej. ród o: opracowanie w asne.

Zadano te  pytanie, czy w opinii badanych wyst puj  problemy i bariery 
w zakresie zak adania i prowadzenia w asnej dzia alno ci gospodarczej. 
Tylko 16% odpowiedzia o, e nie widzi adnych barier w prowadzeniu dzia-
alno ci gospodarczej, a a  84%, e te bariery wyst puj . Poszczególne 

bariery pokazuje szczegó owo rysunek 5.
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Najwi cej badanych, bo a  53%, za najpowa niejsz  barier  w prowa-
dzeniu dzia alno ci gospodarczej uzna o biurokratyzacje i wszechw adz  
urz dników oraz utrudniony dost p do rodków finansowych i konieczno  
finansowania dzia alno ci z w asnych rodków. Z drugiej strony tylko 13% 
uzna o za barier  cz ste kontrole ze strony urz dów.

W kwestionariuszu pad o te  pytanie o podnoszenie poziomu wiedzy 
w zakresie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. Pytano ankietowanych, 
z jakich szkole  skorzystaliby. Szczegó owo przedstawia to rysunek 6. Nale y 
tutaj zaznaczy , e badani mogli wybiera  wi cej ni  jedno ze wskazanych 
szkole , maj c te  mo liwo  dopisania innych.

0

A
lte

rn
at

yw
ne

 fo
rm

y 
p

ro
w

ad
ze

ni
a

d
zi

ał
al

no
śc

i g
os

p
od

ar
cz

ej
Tw

or
ze

ni
e 

b
iz

ne
s 

p
la

nu
K

si
ęg

ow
oś

ć 
w

 fi
rm

ie
.

P
ły

nn
oś

ć 
fin

an
so

w
a 

fir
m

y

W
yb

ór
 fo

rm
y 

op
od

at
ko

w
an

ia

O
ce

na
 z

d
ol

no
śc

i fi
na

ns
ow

yc
h,

kr
ed

yt
ow

yc
h 

i r
oz

w
oj

ow
yc

h 
fir

m
y

K
or

zy
st

an
ie

 z
 p

rz
ys

łu
g

uj
ąc

yc
h

ul
g

 i 
p

oż
yc

ze
k 

d
la

 fi
rm

P
ro

g
no

za
 s

p
rz

ed
aż

y 
to

w
ar

ów
 i 

us
łu

g

In
ne

Z
ez

w
ol

en
ia

 i 
ko

nc
es

je
P

oz
ys

ki
w

an
ie

 ś
ro

d
kó

w

na
 d

zi
ał

al
no

ść
, w

 ty
m

 z
 U

E

P
ro

w
ad

ze
ni

e 
d

zi
ał

al
no

śc
i g

os
p

o-

d
ar

cz
ej

 w
 k

ra
ja

ch
 c

zł
on

ko
w

sk
ic

h 
U

E

Z
aw

ie
ra

ni
e 

um
ów

 o
 p

ra
cę

, c
yw

iln
o-

-p
ra

w
ny

ch
 i 

um
ów

 z
 k

on
tr

ah
en

ta
m

i
Z

ar
zą

d
za

ni
e 

fir
m

ą
M

ar
ke

tin
g

 w
 m

ał
ej

 fi
rm

ie
P

la
no

w
an

ie
 w

 fi
rm

ie
Te

ch
ni

ki
 s

p
rz

ed
aż

y

Te
ch

ni
ki

 i 
st

ra
te

g
ie

 n
eg

oc
ja

cy
jn

e

O
ce

na
 w

ła
sn

yc
h 

kw
al

ifi
ka

cj
i o

ra
z

ro
zp

oz
na

ni
e 

in
d

yw
id

ua
ln

yc
h 

p
re

d
ys

p
oz

yc
ji

W
st

ęp
ny

 s
za

cu
ne

k 
ko

sz
tó

w

za
ło

że
ni

a 
i p

ro
w

ad
ze

ni
a 

fir
m

y

P
ro

ce
d

ur
y 

fo
rm

al
no

-a
d

m
. z

w
ią

za
ne

z 
za

kł
ad

an
ie

m
 i 

p
ro

w
ad

ze
ni

em
 fi

rm
y

10

20

30

40

70

50

60

42 4042 42 42 42

18

62

27 27

36 3633 33

24
29 2929

58

4

%

Rys. 6. Szkolenia podnosz ce kwalifikacje w zakresie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. 
ród o: opracowanie w asne.

I tak, 62% badanych przejawia ch  podniesienia kwalifikacji w zakresie 
prowadzenia ksi gowo ci w firmie i p ynno ci finansowej firmy, 58% na 
temat pozyskiwania rodków na dzia alno , w tym z funduszy UE, po 42% 
badanych chcia oby uczestniczy  w szkoleniach na temat wst pnego szacunku 
kosztów za o enia i prowadzenia firmy oraz procedur formalno-administra-
cyjnych zwi zanych z zak adaniem i prowadzeniem firmy oraz zarz dzaniem 
firm  oraz wiedzy na temat przys uguj cych ulg i po yczek. Tyle samo osób 
oczekiwa oby szkole  pomagaj cych oceni  w asne kwalifikacje oraz rozpo-
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zna  indywidualne predyspozycje pod k tem cech przedsi biorczych. Z dru-
giej strony tylko 18% chcia oby wzi  udzia  w szkoleniach po wi conych 
alternatywnym formom prowadzenia dzia alno ci gospodarczej i tylko 24% 
osób chcia oby uczestniczy  w szkoleniach, na których zajmowaliby si  tylko 
prognoz  sprzeda y towarów i us ug.

Zadano te  studentom pytanie, gdzie szukaj  informacji o prowadzeniu 
dzia alno ci gospodarczej. I tak, wszyscy ankietowani szukaj  informacji 
w Internecie, po oko o ¼ wskaza  przypada na ród a informacji, tj.: gazety 
i czasopisma, urz dy, w tym: miasta, gminy, pracy i na uczelniach. Przed-
stawia to dok adnie rysunek 7.

Inne odpowiedzi

Na uczelni

W Internecie

Gazetach i czasopismach

W urzędach: miasta, gminy, pracy

0 40 60 8020

22

29

100
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Rys. 7. ród a informacji odno nie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. ród o: 
opracowanie w asne.

W jednym z ostatnich spytano ankietowanych, czy uwa aj , e uczelnie 
powinny by  bardziej powi zane z gospodark , a je li tak, to w jaki sposób. 
Dok adne odpowiedzi przedstawia rysunek 8. 

Udostępnianie infrastruktury uczelni np. poprzez
tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości

Tworzenie firm przy uczelni

Zaangażowanie kadry naukowej przejawiające
się w zakładaniu takich firm, wspieraniu itp.

Dodatkowe zajęcia z przedsiębiorczości
w ramach programu kierunku studiów

Poprzez istnienie odpowiednich instytucji
wspierających przedsiębiorczość

0 3020 40 5010

5

51

59

28

51

60%

Rys. 8. Sposób powi zania uczelni z gospodark . ród o: opracowanie w asne.

Najwi cej osób, bo 59%, wskaza o na zaanga owanie kadry naukowej 
przejawiaj ce si  w zak adaniu takich firm, wspieraniu przedsi biorczo ci 
studentów, po 51% wskaza  uzyska y takie dzia ania, jak udost pnianie infra-
struktury uczelni dla chc cych za o y  dzia alno  gospodarcz , np. poprzez 
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tworzenie inkubatorów przedsi biorczo ci, oraz dodatkowe zaj cia z przed-
si biorczo ci w ramach programu kierunku studiów. 28% odpowiedzi udzie-
lonych przez ankietowanych studentów dotyczy o tworzenia firm przy uczelni 
i tylko 5% istnienia odpowiednich instytucji wspieraj cych przedsi biorczo .

W ostatnim sformalizowanym pytaniu proszono badanych studentów, 
aby wybrali spo ród podanych poj cia zwi zane z przedsi biorczo ci  aka-
demick  i rozwin li je. Z przedsi biorczo ci  akademick , wed ug badanych, 
zwi zane s  Akademickie Inkubatory Przedsi biorczo ci. Te instytucje wska-
za o 20%, Centra Transferu Technologii 4% badanych, anio y biznesu 4%, 
firmy typu venture capital 7%. Po 16% okre li o, e z przedsi biorczo ci  
akademick  s  zwi zane firmy typu spin out i spin off, parki technologiczne 
– 9%, a 20% uto sami o z przedsi biorczo ci  akademick  jednostki badaw-
czo-rozwojowe.

Jak wida , stosunkowo niewiele osób poprawnie zidentyfikowa o z przed-
si biorczo ci  akademick  powy sze poj cia, jeszcze mniej poprawnie je 
opisa o. 

Poni ej podane s  przyk adowe definicje powy szych poj  spotykane 
w literaturze (Guli ski i Zasiad y 2005; Banerski i in 2009; G odek i Go -
biowski 2006).

Anio  biznesu to prywatny inwestor, cz sto z do wiadczeniem w dzia-
alno ci gospodarczej, który inwestuje swoje w asne pieni dze i do wiad-

czenie w ma e przedsi biorcze firmy. Anio owie biznesu s  najstarszym, 
najwi kszym i najcz ciej u ywanym ród em zewn trznego finansowania 
przedsi biorczych firm. Gwa towny rozwój dzia alno ci anio ów biznesu 
i upowszechnienie ich angielskiej nazwy na wiecie nast pi o na prze omie 
XX i XXI wieku.

Centrum transferu technologii to jednostki doradcze i informacyjne zorien-
towane na wspieranie i asystowanie przy realizacji transferu technologii 
i wszystkich towarzysz cych temu procesowi zada .

Inkubatory przedsi biorczo ci to instytucje (o ró nej formie prawnej), 
których celem jest wspieranie przedsi biorczo ci. W zale no ci od grupy 
docelowej mo na wyró ni  kilka szczególnych rodzajów inkubatorów przed-
si biorczo ci, których oferta jest skierowana do:
– pocz tkuj cych przedsi biorców z sektora ma ych i rednich przedsi -

biorstw, rozpoczynaj cych lub dopiero zamierzaj cych rozpocz  dzia-
alno  gospodarcz ;

– m odzie y i studentów (akademickie inkubatory przedsi biorczo ci);
– podmiotów ekonomii spo ecznej (inkubatory przedsi biorczo ci spo-

ecznej). 
Tworzone w otoczeniu szkó  wy szych akademickie inkubatory przedsi -

biorczo ci (AIP) s  ofert  wsparcia w praktycznych dzia aniach rynkowych. 
Wyra a si  to przede wszystkim przez umo liwienie beneficjentom prowa-
dzenia w asnej dzia alno ci (pionu w AIP), korzystaj c z osobowo ci praw-
nej inkubatora. Pierwsze stwo w korzystaniu z tej pomocy maj  studenci.
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Jednostka badawczo-rozwojowa (JBR) to podmiot gospodarczy prowa-
dz cy przedsi biorstwo, który stanowi równocze nie szczególny typ placówki 
naukowej, specjalizuj cy si  we wdra aniu nowych technologii i ulepszaniu 
ich. Jednostkami badawczo-rozwojowymi, w rozumieniu ustawy s  pa -
stwowe jednostki organizacyjne wyodr bnione pod wzgl dem prawnym, 
organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, tworzone w celu prowadzenia 
bada  naukowych i prac rozwojowych.

Fundusze typu venture capital to fundusze inwestuj ce rodki finansowe 
anga owane w m ode, innowacyjne przedsi biorstwa, kiedy ryzyko i poten-
cjalne zyski s  wysokie. Fundusze venture capital oferowane przez anio ów 
biznesu s  zazwyczaj bardziej spekulacyjne i na wcze niejszym etapie ni  
dostarczane przez formalne firmy typu venture capital. 

Park technologiczny (naukowy, badawczy) to organizacja zarz dzana przez 
wykwalifikowanych specjalistów, której celem jest podniesienie dobrobytu 
spo eczno ci, w której dzia a, poprzez promowanie kultury innowacji i kon-
kurencji w ród przedsi biorców i instytucji opartych na wiedzy.

Firma typu spin-out to pocz tkuj ca firma, utworzona na bazie w asno-
ci intelektualnej szko y wy szej, w której zazwyczaj szko a wy sza ma 

udzia y. Spó ka typu spin-out zwykle jest niezale na od organizacji macie-
rzystej oraz ma niezale ne ród o finansowania.

Firma typu spin-off w uj ciu korporacyjnym to firma powsta a poprzez 
wydzielenie si  zespo u, departamentu, oddzia u z innej organizacji. Procesy 
wydzielania spin-off s  cz sto elementem strategii firmy polegaj cej na sku-
pianiu si  przedsi biorstwa na swojej kluczowej dzia alno ci b d  s  ele-
mentem restrukturyzacji – podzia u du ego przedsi biorstwa na mniejsze 
firmy w celu zwi kszenia elastyczno ci dzia ania. Spó ka spin-off to przed-
si biorstwo za o one przez co najmniej jednego pracownika instytucji nauko-
wej albo studenta b d  absolwenta w celu komercjalizacji innowacyjnych 
pomys ów. Spó ka tego typu jest zale na organizacyjnie, formalnoprawnie 
i finansowo od organizacji macierzystej. 

Firmy typu spin-off/spin-out najcz ciej pojawiaj  si  w takich specjal-
no ciach, jak: informatyka, biotechnologia, medycyna, elektronika, in y-
nieria.

Osoby badane mog y te  doda  swoje ewentualne uwagi do wype nianego 
kwestionariusza. I tak, pad y m.in. nast puj ce ciekawe opinie odnosz ce 
si  do samej przedsi biorczo ci: 
– „Przedsi biorcy powinni szanowa  wykszta conych ludzi”;
– „Rezultaty bada  s  drogie dla przedsi biorstw, brak koordynatorów”;
– „Studia zabieraj  cz  czasu, 60% przedmiotów na zaj ciach nie pomaga 

si  w zdobywaniu wiedzy, jak za o y  i profesjonalnie prowadzi  firm , 
na uczelni powinno si  uczy  bardziej praktycznych rzeczy, umiej tno  
obliczania ca ek nie pomo e w prowadzeniu ma ego przedsi biorstwa”.
Ta krótka analiza przeprowadzonej ankiety zwraca nam uwag  na naj-

powa niejsze problemy, z którymi mog  boryka  si  studenci, którzy doce-
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lowo chcieliby w najbli szym czasie sta  si  sami przedsi biorcami. Trzeba 
mie  wiadomo  wycinkowo ci przeprowadzonej analiz, jednak daje nam 
to ju  pewno zobrazowanie problematyki zwi zanej z kreowaniem dzia a  
przedsi biorczych w ród studentów. 

5. Podsumowanie

Przes anki, które decyduj  o zostaniu przedsi biorc , s  ró ne i wynikaj  
ze splotu wielu czynników: osobowo ciowych, rodzinnych i spo ecznych oraz 
ekonomicznych. Nale y jednak wyra nie podkre li , e nie zawsze g ównym 
motywem dzia ania przedsi biorcy jest zysk. Przedsi biorca decyduj cy si  
na podj cie dzia alno ci gospodarczej tak naprawd  dokonuje wyboru pomi -
dzy prac  najemn  (w czyjej  firmie), samozatrudnieniem (prac  we w asnym 
przedsi biorstwie) oraz byciem bezrobotnym. Decyzje przedsi biorców 
o za o eniu w asnej firmy cz sto wynikaj  z niech ci do pracy w du ej 
korporacji, w której praca ogranicza swobod , a grupy spo eczne, jakimi s  
kobiety czy mniejszo ci rasowe, w pracy na w asny rachunek widz  szans  
na rozwój, odniesienie sukcesu, a przede wszystkim niezale no . W Stanach 
Zjednoczonych mo na dostrzec zwrot kulturowy w stron  samozatrudnienia, 
a swoisty duch przedsi biorczo ci coraz cz ciej decyduje o powo ywaniu 
w asnego przedsi biorstwa.

W literaturze tematu wyra nie podkre la si , e korzystne cechy przed-
si biorców mog  zosta  wykszta cone i wzmocnione przez nauk . Bardzo 
istotn  rol  odgrywa umiej tno  obiektywnej oceny w asnego potencja u 
i uznanie, e kwalifikacje i gruntowna wiedza wymagaj  sta ego doskona-
lenia si  i pracy nad sob . Na barkach ka dego przedsi biorcy spoczywa 
odpowiedzialno  wobec pracowników, otoczenia, jak i samego siebie. 
W zwi zku z tym istotne wydaje si  u wiadamianie i kszta towanie tych 
cech przedsi biorców oraz sposobów dzia ania, które z punktu widzenia 
specyfiki ma ej firmy s  najistotniejsze. 

W a nie uczelnie wydaj  si  najlepszym, najbardziej bogatym i obfitym 
ród em nowych idei, gdzie kszta tuj  si  my li, gdzie przekazywana jest 

wiedza i prowadzone s  badania. Tam te  rodz  si  nowe pomys y, które 
bardzo cz sto mog  by  wykorzystane do uruchomienia nowej dzia alno ci 
gospodarczej. Niewykorzystanie tych ogromnych mo liwo ci wiadczy oby 
o utracie cz ci potencja u rozwoju gospodarczego kraju.

Tego rodzaju dzia ania mo na realizowa  dzi ki szeroko rozumianej 
edukacji skierowanej zarówno do m odych ludzi (dopiero wybieraj cych 
cie k  kariery zawodowej), jak i osób, które dysponuj c praktyk  zawodow , 

podejmuj  decyzj  o z o eniu w asnej firmy. Kieruj c si  do wiadczeniami 
krajów postrzeganych jako szczególnie sprzyjaj ce rozwojowi przedsi bior-
czo ci (np. Stany Zjednoczone) mo na uzna , e w a nie edukacja po czona 
ze spo eczn  akceptacj  przedsi biorczych postaw (a nawet uznaniem dla 
osób podejmuj cych przedsi biorcze wyzwania) mo e stanowi  istotny 
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bodziec propaguj cy i stymuluj cy przedsi biorczo . Podstaw  edukacji 
przedsi biorczo ci stanowi za o enie, e programy te powinny traktowa  
nauk  w tym obszarze jako d ugotrwa y proces, który wspomaga przedsi -
biorc  na ka dym etapie kariery w biznesie.

Przedsi biorczo  akademicka jest jednym z elementów wspó pracy 
uczelni z gospodark , komercyjnego wykorzystania wyników dzia alno ci 
naukowej, a przede wszystkim rozprzestrzeniania i transferu wiedzy, tech-
nologii i innowacji. Determinuje wzrost innowacyjno ci gospodarki, a zw asz-
cza rozwój gospodarczy regionu, w której dana uczelnia funkcjonuje.

Przedsi biorczo  powinna stanowi  element aktywizacji ludno ci 
w obszarze ekonomicznym oraz spo ecznym. Podejmowanie przez cz owieka 
aktywno ci powodowane s  przez czynniki pochodz ce zarówno ze wiata 
zewn trznego, jak i w asne cechy. Dokonuj c analizy przeprowadzonych 
bada  ankietowych, uwag  zwraca fakt stosunkowo innego podej cia do 
przedsi biorczo ci ni  si  to przyj o w kulturze innych krajów. Niestety 
nadal du o osób, tak e studentów kierunków takiego kierunku jak zarz -
dzanie, uwa a za szczyt kariery prac  w urz dzie. Sprzyja temu, niestety, 
nasza sytuacja spo eczno-gospodarcza. Wysokie obci enia fiskalne, ci g e 
zmiany prawa powoduj , e bycie przedsi biorc  odbierane jest jako „ci ki 
kawa ek chleba”. W ten sposób wymarzon  prac  staje si  cz sto praca tej 
osoby, która cz sto kontroluje i czasami w sposób wiadomy lub nie utrud-
nia ycie w a nie przedsi biorcom.

Aby osi gn  sukces jako przedsi biorca, nie wystarcza tylko osobista, 
wewn trzna motywacja. Niestety na razie dominuje u nas selekcja negatywna 
do bycia przedsi biorc . Niektórzy staj  si  nim niejako z przymusu, dopiero 
wtedy, gdy utrac  prac  i traktuj  w asny biznes jako ostateczno . Nie 
rokuje to niestety dobrze na przysz o  i przysz o  takiego przedsi biorcy 
nie zawsze nale y widzie  w ró owych barwach.

Przyczyn tego stanu nale y szuka  w uwarunkowaniach kulturowych, 
mi dzy innymi w tradycji rodzinnej. Najcz ciej nie boj  si  ryzyka osoby, 
które pochodz  z rodzin, które od lat pracuj  na w asny rachunek. Niektó-
rzy rodzice s  dumni z przedsi biorczych dzieci, inni woleliby jednak, eby 
ich dzieci nie pracowa y na w asny rachunek, eby znalaz y sobie „normaln  
prac ”. Wed ug nich praca w urz dzie lub wielkiej korporacji to pewny etat, 
wiadczenia i bezpiecze stwo do ko ca ycia. Panuje powszechne przeko-

nanie, e eby zarobi  miliony, pierwszy trzeba ukra , w l ejszej wersji 
– dosta  w prezencie. Rzadko kiedy mamy do czynienia z mitem powszech-
nym w krajach kultury anglosaskiej i mitem „made-self mana”, osoby, która 
zawdzi cza sukces wy cznie sobie i ci kiej pracy.

Wp ywaj  te  na to bariery i ograniczenia stawiane przedsi biorczo ci, 
w tym akademickiej Niejasne przepisy prawa, nieuczciwa konkurencja i nie-
stabilna sytuacja polityczna to tylko niektóre bariery wyst puj ce w otocze-
niu ma ych i rednich przedsi biorstw. Niemal 70% przedsi biorców przy-
znaje, e najistotniejszym problemem jest z a jako  stanowionego prawa, 
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przejawiaj ca si  niejasnymi i nieprecyzyjnymi ustawami. Wymieniano tak e: 
niestabilny system prawny i podatkowy (57% badanych), niedostosowanie 
prawa pracy do potrzeb rynku (53,9%), nieuczciw  konkurencj  i pozap a-
cowe koszty pracy (46,7%) (Guli ski 2009). Niewiele osób kojarzy instytu-
cje, które zosta y powo ane, aby zajmowa  si  przedsi biorczo ci  akade-
mick , takie jak: Centra Transferu Technologii, firmy typu spin off, spin 
out.

W prowadzeniu w asnej dzia alno ci gospodarczej brak stabilnych docho-
dów. Je li kto  ma mentalno  urz dnika, nie powinien prowadzi  samo-
dzielnej dzia alno ci gospodarczej. M odzi uwa aj , e bycie pracodawc  
i pracownikiem to plusy i minusy. Jest wi cej pracy i obowi zków, ci gle 
trzeba my le  o firmie, bo praca na w asny rachunek wymaga ogromnej 
samodyscypliny. Trzeba mobilizowa  do pracy samego siebie. W a ciwie 
nigdzie, w adnej pracy nie ma pewno ci, e b dzie si  pracowa o w tym 
samym miejscu do emerytury. Coraz wi cej osób na ca ym wiecie jest 
zatrudnianych na zlecenie, umow  o dzie o. Ludzie zmuszani s  do coraz 
cz stszych zmian pracy, a m odzi przedsi biorcy zak adaj cy dzi  w asn  
dzia alno  gospodarcz  przyzwyczaj  si  do takiego trybu ycia na nast pne 
kilkadziesi t lat. Zw aszcza gdy praca stanie si  ich pasj . 

Jak wida  z powy szego opracowania, mimo pewnych barier, najlepszym 
rozwi zaniem problemów zwi zanych z kryzysem gospodarczym i wynika-
j cym z niego bezrobociem jest mimo wszystko pobudzanie przedsi bior-
czo ci, zw aszcza w ród m odzie y. Nie mo na jednak zmusza  do takiej 
aktywno ci wszystkich. Brak inicjatywy gospodarczej i braki w wiedzy na 
ten temat powinny zrekompensowa  zaj cia z przedsi biorczo ci prowadzone 
ju  w szkole podstawowej, a nawet w przedszkolu. Zaj cia na studiach 
powinny za  jedynie ugruntowa  zdobyt  wcze niej wiedz . To w a nie g ow-
nie uczelnie powinny prowadzi  zaj cia, które maj  przygotowa  m odych 
ludzi do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. Warto jednak w tym kon-
tek cie by oby pozna  motywy rozpoczynania dzia alno ci gospodarczej 
w ród studentów i pozna  mechanizmy jej kszta towania. W tym celu 
konieczna jest wspó praca wszystkich jednostek i pracowników naukowych 
dzia aj cych na rzecz kreowania mechanizmów przedsi biorczych studentów. 
Konieczne jest przygotowanie zarówno infrastrukturalne, jak i merytoryczne 
pracowników uczelni. Idealny by by model diagnozy predyspozycji zawodo-
wych ze szczególnym uwzgl dnieniem sk onno ci przedsi biorczych, w a ciwe 
ich kszta towanie, jak te  przygotowanie odpowiednich warunków umo li-
wiaj cych ich rozwijanie. Wa ne, aby upowszechnia  na wi kszo ci polskich 
uczelni taki w a nie a cuch wspó pracy pomi dzy Akademickimi Biurami 
Karier, Inkubatorami Przedsi biorczo ci, Centrami Transferu Technologii 
i innymi tym podobnymi instytucjami. Warto zach ca  pracowników nauko-
wych do bardziej ch tnego zak adania firm, zw aszcza typu spin off i spin 
out. Wtedy mo e si  te  zmieni patrzenie na naukowców, którzy podejmuj  
dzia alno  gospodarcz  – nie jako na osoby dorabiaj ce za wszelk  cen  
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czy te  nieszkodliwych fantastów, niezajmuj cych si  nauk  we w a ciwy 
sposób. 

Same zmiany w programie zaj  nie zrobi  ze studentów przedsi bior-
ców, je eli nie maj  oni ku temu wyra nych inklinacji. Pewne dzia ania ze 
strony samych uczelni mog  jednak pomóc te postawy ukszta towa  i w a-
ciwie ukierunkowa . Jednak tylko ci le powi zanie nauki i edukacji 

z gospodark  i zmiana sposobu my lenia nie tylko studentów, ale te  kadry 
naukowej pozwoli na w a ciwe kreowanie zachowa  przedsi biorczych, zapo-
biegaj c produkcji bezrobotnych absolwentów, którzy czasem latami czekaj  
na uzyskanie pracy, nie podejmuj c adnej aktywno ci, chocia by w celu 
stworzenia jej sobie samemu. 
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