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Postawy przedsi biorcze studentów 
wroc awskich uczelni wy szych 
– wyniki bada

Renata Brajer-Marczak, Anna Marciszewska

Celem artyku u jest analiza i ocena postaw oraz zachowa  przedsi biorczych 

studentów studiów dziennych sze ciu wroc awskich uczelni wy szych. Artyku  

ma charakter empiryczny, zawarta w nim analiza dotyczy materia u zgroma-

dzonego podczas bada  ankietowych na grupie losowo dobranych studentów. 

Przeprowadzone badania mia y na celu ustali  czynniki warunkuj ce przed-

si biorczo  studentów studiów dziennych. Ponadto uwaga autorek skupia si  

na ocenie klimatu wobec przedsi biorczo ci. Autorki próbuj  wysun  wnioski, 

jak studenci studiów dziennych postrzegaj  system edukacji w odniesieniu do 

kreowania postaw przedsi biorczych oraz jak oceniaj  swoje szanse jako m o-

dych przedsi biorców na rynku pracy. W ko cowej cz ci artyku u autorki 

umieszczaj  odniesienie do wyników bada  przeprowadzonych na ten sam 

temat w roku 2010. 

1. Wprowadzenie

Liczba definicji przedsi biorczo ci, które mo na znale  w literaturze 
przedmiotu, jest du a. Jedn  z g ównych przyczyn rozbie no ci jest odmien-
no  dyscyplin naukowych zajmuj cych si  tym zagadnieniem. W praktyce 
mo e to oznacza , e psychologia zaakcentuje w tki motywacyjne czy oso-
bowo ciowe podejmuj cych inicjatywy gospodarcze, a nauka o przedsi -
biorstwie szczególny nacisk po o y na aspekt efektywno ci (Lech 2010). 
Pierwsze sformu owania dotycz ce przedsi biorczo ci s  wyprowadzane 
z funkcji realizowanych przez przedsi biorc . Za twórc  podwalin rozwoju 
wiedzy o przedsi biorczo ci uznaje si  J. Schumpetera, który – powo uj c 
si  na J.B. Saya – stwierdzi , e funkcj  przedsi biorcy jest kombinowanie 
czynników produkcji (Lichtarski 2007: 59). Przedsi biorczo  jest rozumiana 
nie tylko jako pewien potencja  wewn trzny, lecz tak e, bardziej jedno-
znacznie, jako zak adanie i prowadzenie dzia alno ci gospodarczej. Zakres 
rozumienia poj cia przedsi biorczo  mo e by  ró ny, np. (Safin 2010: 4):
– aktywno , zaradno , rzutko , yciowy spryt i dynamizm – uj cie szerokie;
– uczestniczenie w procesie tworzenia prywatnych przedsi wzi  bizneso-

wych;
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– zbiór cech zawieraj cy w sobie gotowo  i zdolno  do podejmowania 
i rozwi zywania problemów – uj cie atrybutowe;

– prowadzenie w asnej dzia alno ci gospodarczej – uj cie w skie.
Niezale nie od przyj tego punktu widzenia, uwag  zwraca fakt, e 

w ostatnich latach przedsi biorczo ci przypisuje si  bardzo du  rol  w roz-
woju gospodarki czy w odniesieniu do agodzenia zjawiska bezrobocia.

2. Charakterystyka przeprowadzonych bada

Na prze omie marca i kwietnia 2011 r. na grupie losowo dobranych 
studentów studiów dziennych sze ciu wroc awskich uczelni wy szych (Poli-
techniki Wroc awskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Wro-
c awskiego, Akademii Wychowania Fizycznego, Wy szej Szko y Bankowej 
i Dolno l skiej Szko y Wy szej) przeprowadzone zosta y badania, które 
mia y na celu ustali  czynniki warunkuj ce przedsi biorczo  studentów. 
Metod  bada  empirycznych poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jakie 
czynniki wp ywaj  na postawy przedsi biorcze w ród studiuj cych m odych 
ludzi we Wroc awiu.

Kwestionariusz, którym pos ugiwa y si  badaczki, zosta  opracowany 
w ramach Mi dzynarodowych Bada  Studentów Studiów Dziennych – SES 
2006. Inicjatorem projektu by  Zespó  Naukowo-Badawczy „Przedsi bior-
czo ” sk adaj cy si  z pracowników naukowych Katedry Mikroekonomii 
Uniwersytetu Szczeci skiego, którego koordynatorem by  dr Tomasz Ber-
net. Za zgod  autorów kwestionariusz ankiety pozyskany zosta  z ogólnie 
dost pnej strony internetowej. Wspomniany kwestionariusz ankiety sk ada  
si  z pi ciu cz ci: metryczka studenta, postawy wobec przedsi biorczo ci, 
zachowania przedsi biorcze, ocena rynku pracy i klimatu wobec przedsi -
biorczo ci, ocena systemu edukacji w odniesieniu do kreowania postaw 
przedsi biorczych.

Zadawane pytania mia y charakter zamkni ty z mo liwo ci  wyboru 
wi cej ni  jednej odpowiedzi. Nie by o mo liwo ci formu owania w asnych 
odpowiedzi.

W sumie badaniom poddanych zosta o 600 studentów. Przebadana popu-
lacja sk ada a si  w 60% z kobiet i w 40% z m czyzn. W ród badanych 
znale li si  studenci pierwszego stopnia edukacji o charakterze licencjackim, 
przede wszystkim trzeciego roku, oraz studenci pi cioletnich studiów magi-
sterskich – czwartego i przede wszystkim pi tego roku. Badani studenci 
reprezentowali zarówno kierunki ekonomiczne, jak i inne: techniczne, huma-
nistyczne, sportowe.

3. Politechnika Wroc awska – wyniki bada

Podczas przeprowadzonych bada  empirycznych studenci Politechniki 
Wroc awskiej zostali podzieleni na dwie grupy: studenci kierunku zarz dza-
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nie (50 osób) oraz pozostali, b d cy na kierunkach nieekonomicznych, 
których studia maj  charakter in ynierski (50 osób). 

W pierwszej kolejno ci uwaga zostanie skoncentrowana na drugiej gru-
pie studentów, w ród których znalaz o si  30 m czyzn i 20 kobiet. W tej 
populacji do ca kowitej niezale no ci finansowej przyzna o si  7 osób 
(3 kobiety i 4 m czy ni). Wi kszo  badanych osób (26 osób) jest na pe -
nym utrzymaniu rodziców. Siedemna cie osób wskazuje na cz ciow  zale -
no  od rodziców. Na pytanie, czy studenci uwa aj  siebie za osoby przed-
si biorcze, wi kszo  zaznacza, e „tak”, z tym e o takim rozk adzie 
odpowiedzi decyduj  w znacz cym stopniu g osy kobiet, w ród tej p ci tylko 
5 studentek nie uwa a siebie za osoby przedsi biorcze, w ród m czyzn 
g osy rozk adaj  si  po równo. Mimo powy szych deklaracji, do podejmo-
wania pracy podczas studiów nie przyznaje si  tak du o kobiet, chocia  
w porównaniu z m czyznami jest to i tak wi ksza liczba. Na 30 studentów 
po owa nie mia a kontaktu z prac  zarobkow . Zdaniem studentów osob  
przedsi biorcz  charakteryzuj  przede wszystkim: umiej tno  przewidywa-
nia i kalkulacji ryzyka oraz adaptacja do zmieniaj cych si  warunków. 
W dalszej kolejno ci studenci wskazywali na: ch  do szukania nowych 
rozwi za , pracowito , komunikatywno  oraz przebojowo  i kreatywno . 
Tylko 2 osoby na 50 poddanych badaniom w ród cech osób przedsi bior-
czych widzia o praktyczne wykszta cenie.

Je li chodzi o pomys  na za o enie w asnej dzia alno ci, mo na stwierdzi , 
e nieznacznie ponad po owa studentów nie ma takiej koncepcji. Podob-

nie jak wcze niej w grupie kobiet, wida  wyra n  ró nic  w tym obsza-
rze, bowiem wi kszo  studentek tak  wizj  posiada. W ród wszystkich 
studentów maj cych pomys  na otwarcie swojej dzia alno ci gospodarczej 
panuje przekonanie, e za o enie w asnego przedsi biorstwa daje „szans  
zarobienia wi kszych pieni dzy ni  praca w innym przedsi biorstwie”. Ten 
pogl d dominuje równie  w grupie studentów, którzy nie maj  pomys u 
na samodzieln  dzia alno . Spo ród wszystkich badanych studentów tylko 
4 osoby s  innego zdania. W ród studentów maj cych pomys  na prowadzenie 
dzia alno ci gospodarczej zdecydowana wi kszo  nie zna wszystkich formal-
no ci zwi zanych z zak adaniem w asnego przedsi biorstwa. Zdecydowanie 
lepiej przedstawia si  wiedza w odniesieniu do wymaganych rodków finan-
sowych, które potrzebne s  do uruchomienia w asnej dzia alno ci. Prawie 
wszyscy badani przyznaj  si  do tego, e takich rodków nie posiadaj , 
ale wiedz , w jaki sposób mo na je pozyska . Poddani badaniom m odzi 
ludzie szans  na pozyskanie kapita u potrzebnego na rozpocz cie dzia al-
no ci gospodarczej widz  g ównie w funduszach unijnych. Ma  rol  przy-
pisuj  kredytom bankowym czy pomocy ze strony rodziny lub znajomych. 
Zdecydowana wi kszo  maj cych pomys  na w asn  dzia alno  (a w ród 
kobiet wszystkie) twierdzi, e wie, w jaki sposób funkcjonuje rynek, na 
którym ma by  prowadzona dzia alno  gospodarcza. W tej grupie stu-
dentów wi kszego wp ywu na ch  prowadzenia w asnej dzia alno ci nie 
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mia  fakt, czy rodzice kiedykolwiek prowadzili lub czy prowadz  w asn  
dzia alno . Swoje przedsi biorstwa studenci planuj  zak ada  za kilka lat, 
po uzyskaniu okre lonej pozycji zawodowej i wi kszego do wiadczenia. 
Tylko 3 studenci na 50 badanych przyznaje si  do prowadzenia w asnej 
dzia alno ci. 

Mimo e studenci posiadaj  pomys  na w asn  dzia alno , jednak e po 
zako czeniu studiów taka sama liczba osób m odych chce za o y  w asne 
przedsi biorstwo, g ównie w sektorze us ug, jak równie  taka sama liczba 
m odych ludzi planuje zatrudnienie w przedsi biorstwie prywatnym. Zde-
cydowanie m czy ni mocniej oscyluj  wokó  zak adania w asnych przed-
si biorstw. W podsumowaniu ca o ciowym wi cej ni  po owa badanych 
planuje zatrudnienie w prywatnych przedsi biorstwach. O takich planach 
w pierwszej kolejno ci decyduj  wy sze zarobki, nast pnie pewno  zatrud-
nienia i p acy, na trzecim miejscu studenci podawali mo liwo  samoreali-
zacji i satysfakcji z wykonywanej pracy. W dalszej kolejno ci wskazywano 
na mo liwo ci podnoszenia swoich kwalifikacji i wy szy presti  miejsca 
pracy. Przyszli in ynierowie bardzo optymistycznie oceniaj  swoje mo li-
wo ci znalezienia pracy po sko czeniu studiów, 42 osoby na 50 jest zda-
nia, e uko czenie studiów na wybranym kierunku daje szans  znalezienia 
pracy.

Wi cej ni  po owa ankietowanych twierdzi, e sytuacja na krajowym 
rynku pracy nie zach ca do podejmowania dzia alno ci gospodarczej. Za 
najwi ksze przeszkody w prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej studenci 
uznaj : wysokie podatki, du  konkurencj  oraz biurokratyczne przepisy 
dotycz ce prowadzenia dzia alno ci. Ponadto studenci negatywnie oceniaj  
zwi zek systemu edukacji z kreowaniem postaw przedsi biorczych w ród 
m odzie y i studentów. Umiej tno ci, jakie nabywaj  przyszli in ynierowie, 
w ocenie studentów w niewielkim stopniu przydadz  si  w prowadzeniu 
w asnej dzia alno ci – tak odpowiedzia a po owa spo ród badanych. Naj-
wi kszy niedosyt wiedzy z zakresu przedsi biorczo ci przyszli in ynierowie 
sygnalizuj  w obszarze samych zasad prowadzenia dzia alno ci gospodarczej 
oraz w tematyce prowadzenia analiz rynkowych. Bardzo mocno wskazuj  
na potrzeb  wprowadzenia przedmiotów przygotowuj cych do za o enia 
w asnego przedsi biorstwa (35 badanych osób).

W ród studentów Politechniki Wroc awskiej o kierunku zarz dzanie zna-
laz y si  32 kobiety i 18 m czyzn. By y to osoby znajduj ce si  albo na 
trzecim roku studiów licencjackich, albo na pi tym roku studiów magister-
skich. W tej grupie badanych tylko 8 osób, po równo 4 kobiety i 4 m -
czyzn, nie uwa a siebie za osob  przedsi biorcz . Prawie taka sama liczba 
badanych m odych osób jest ca kowicie zale na finansowo od swoich rodzi-
ców, jak i deklaruje cz ciow  zale no , tylko jeden m czyzna przedstawi  
siebie jako osob  ca kowicie niezale n  finansowo. Oko o 2/3 badanych 
studentów podczas studiów podejmowa o prac  zarobkow , ale w niewiel-
kim stopniu na w asny rachunek. Studenci ci pracowali zarówno podczas 
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trwania roku akademickiego, jak i w czasie wakacji, g ównie w sektorze 
us ug. Studenci zarz dzania najcz ciej postrzegaj  siebie jako stoj cych 
twardo na ziemi, w minimalnej cz ci (4 m czyzn) okre laj  siebie jako ryzy-
kantów.

Je li chodzi o pomys  na w asn  dzia alno , to 31 osób na 50 badanych 
twierdzi, e taki posiada. Ponadto w ród badanych panuje przekonanie, 
e za o enie w asnego przedsi biorstwa daje szans  zarobienia wi kszych 

pieni dzy ni  praca w innej firmie. Zdaniem badanych studentów w naj-
lepszy sposób osob  przedsi biorcz  opisuj  nast puj ce cechy: umiej t-
no  adaptacji do zmieniaj cych si  warunków, umiej tno  przewidywania 
i kalkulacji ryzyka oraz przebojowo  i kreatywno . Zdecydowana wi k-
szo  badanej populacji (41 na 50 osób) zgadza si  z twierdzeniem, e 
za o enie w asnej firmy daje szans  zarobienia wi kszych pieni dzy ni  
inny rodzaj zatrudnienia. W ród studentów, którzy maj  pomys  na w a-
sn  dzia alno , po owa twierdzi, e zna wszelkie formalno ci zwi zane 
z za o eniem w asnej firmy. Wi kszo  z tych osób twierdzi, e zdaje sobie 
spraw , jakimi rodkami finansowymi musi dysponowa , aby uruchomi  
w asn  dzia alno , i wie w jaki sposób zdoby  te rodki. M odzi ludzie 
stawiaj  przede wszystkim na pozyskanie rodków finansowych z fundu-
szy unijnych, niema  rol  odegra  tu maj  w asne oszcz dno ci i kredyty 
bankowe. Wi kszo  studentów maj ca pomys  na swoj  dzia alno  wyra a 
pogl d, e wie, jak funkcjonuje rynek, na którym chce prowadzi  swoj  
dzia alno . 

To, co charakterystyczne i ró ni ce studentów kierunku zarz dzanie od 
studentów kierunków technicznych, to fakt, e prawie tyle samo studentów 
po uko czeniu studiów docelowo zamierza otworzy  w asn  dzia alno , co 
zatrudni  si  w spó ce prywatnej. O takim rozk adzie wyboru decyduj  
przede wszystkim: mo liwo  samorealizacji i satysfakcji z wykonywanej 
pracy, nienormowany czas pracy, wysokie zarobki oraz mo liwo  podno-
szenia swoich kwalifikacji. Studentki nastawiaj  si  przede wszystkim na 
dzia alno  w sektorze us ug, natomiast w grupie m czyzn plany w obsza-
rze us ug dziel  si  z sektorem finansowym. Trzy osoby spo ród badanych 
prowadzi w asn  dzia alno , wi kszo  jednak podj cie dzia alno ci na w a-
sn  r k  odk ada na za kilka lat, po uzyskaniu okre lonej pozycji zawodo-
wej i do wiadczenia. W ród badanych kobiet mo na jednak e zaobserwowa  
wi ksz  ch  do za o enia w asnego przedsi biorstwa zaraz po zako czeniu 
studiów. Najwi ksze przeszkody w prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej 
badani studenci widz  w biurokratycznych przepisach dotycz cych prowa-
dzenia dzia alno ci gospodarczej i wysokich podatkach. Do prowadzenia 
w asnej dzia alno ci nie zach ca te  du a konkurencja na rynku, trudno ci 
ze zdobyciem kapita u oraz trudno ci w znalezieniu odpowiedniej niszy 
rynkowej. W ocenie badanych studentów dzia ania samorz dów, pa stwa 
i innych instytucji nie sprzyjaj  rozwojowi przedsi biorczo ci – takich odpo-
wiedzi udzieli o 2/3 badanych. 
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Je li chodzi o pytanie o to, czy sytuacja na rynku pracy zach ca do 
podejmowania dzia alno ci gospodarczej, prawie tyle samo badanych stu-
dentów odpowiedzia o twierdz co, jak i przecz co. Zdecydowana wi kszo  
badanych m odych ludzi z kierunku zarz dzania Politechniki Wroc awskiej 
jest zdania, e uko czenie studiów na wybranym kierunku daje szans  zna-
lezienia pracy (twierdz co odpowiedzia o 37 na 50 osób). Po owa z badanych 
osób stoi na stanowisku, e umiej tno ci nabywane na studiach w niewiel-
kim stopniu s  przydatne w prowadzeniu w asnej dzia alno ci. Je li chodzi 
o zakres wiedzy z zakresu przedsi biorczo ci, na pierwszym miejscu studenci 
kierunku zarz dzania, podobnie jak przyszli in ynierowie, wskazuj  na nie-
dobór w zakresie znajomo ci przeprowadzania analiz rynkowych, na drugim 
miejscu znajduj  si  potrzeby szczegó owego doinformowania o mo liwo-
ciach wsparcia finansowego. Zdaniem respondentów, aby lepiej przygoto-

wa  studentów do podj cia w asnej dzia alno ci, uczelnia powinna w równych 
proporcjach: zapewni  wi cej praktyk, organizowa  szkolenia dokszta caj ce, 
wprowadzi  przedmioty przygotowuj ce do za o enia w asnego przedsi -
biorstwa. adna z badanych osób nie zaznaczy a, e uczelnia nie musi 
podejmowa  adnych dodatkowych dzia a .

4. Uniwersytet Wroc awski – wyniki bada

W ród badanych Uniwersytetu Wroc awskiego znalaz o si  75 studentek 
i 25 studentów. Wszyscy reprezentowali nieekonomiczne kierunki studiów 
i znajdowali si  na ko cowym etapie studiów licencjackich lub pi cioletnich 
magisterskich. Wi kszo  badanych – 62 osoby – postrzega siebie jako osob  
przedsi biorcz . Koresponduje to z cz ciow  niezale no ci  finansow  
m odych ludzi – na tak  wskaza o 60 spo ród 100 badanych; 14 osób, w tym 
10 kobiet, wskazywa o na ca kowit  niezale no  od rodziców. Prawie 80 
spo ród badanych osób podczas studiów podejmowa a prac  zarobkow  
zarówno na w asny rachunek, jak i w firmie; 26 osób nie podj o takiej 
inicjatywy. Charakterystyczne w tej grupie osób jest bardzo du a liczba osób 
pracuj cych poprzez samozatrudnienie – 34 osoby. M odzi ludzie pracuj  
zarówno podczas trwania roku akademickiego, jak i w czasie wakacji, w zde-
cydowanej wi kszo ci w sektorze us ug. Wi kszego wp ywu na fakt podej-
mowania w asnej inicjatywy zarobkowej nie ma to, czy rodzice studentów 
prowadzili, prowadz  czy te  nigdy nie mieli do czynienia z prac  na w asny 
rachunek, bowiem 51 osób twierdzi, e aden z rodziców nigdy nie prowa-
dzi  przedsi biorstwa, 26 osób, e w przesz o ci prowadzili, a 23 osoby, e 
prowadz  obecnie dzia alno  gospodarcz . 

Zdaniem badanych osob  przedsi biorcz  cechuje: na pierwszym miej-
scu umiej tno  przewidywania i kalkulacji ryzyka, nast pnie przebojowo  
i kreatywno , adaptacja do zmieniaj cych si  warunków, pracowito , goto-
wo  do ponoszenia odpowiedzialno ci i ch  do szukania nowych mo li-
wo ci. Na ostatnim miejscu wymieniona zosta a intuicja. 55 badanych twier-
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dzi, e ma pomys  na za o enie w asnego przedsi biorstwa, o 10 mniej, e 
nie ma. Mocno przewa aj ca cz  badanych osób (80) zgadza si  ze stwier-
dzeniem, e za o enie w asnego przedsi biorstwa daje szans  zarobienia 
wi kszych pieni dzy ni  praca w innej formie. Jednak e tylko 10 osób przy-
znaje si  do tego, e zna wszystkie niezb dne formalno ci zwi zane z za o-
eniem w asnej dzia alno ci. 

Troch  lepiej sytuacja wygl da w odniesieniu do wiedzy o rodkach 
finansowych potrzebnych na rozpocz cie dzia alno ci finansowej; 25 osób 
deklaruje, e takie rozeznanie posiada, 41 osób, e nie. Prawie tyle samo 
badanych osób wie, jak i nie wie, jak pozyska  kapita  pocz tkowy na roz-
pocz cie swojej dzia alno ci. Zdecydowanie m odzi ludzie stawiaj  na pozy-
skanie rodków finansowych z funduszy unijnych – 45 wskaza , w drugiej 
kolejno ci my l  o w asnych oszcz dno ciach i systemie bankowym. 

Wi kszo , z tych osób, które maj  pomys  na w asne przedsi biorstwo 
(38 wskaza ), wyra a opini , e wie, jak funkcjonuje rynek, na którym chce 
prowadzi  swoj  dzia alno , 17 osób takiej pewno ci nie ma. Jak zatem 
wygl daj  plany zawodowe badanych studentów? Wybrany kierunek studiów 
zdaniem wi kszo ci studentów daje mo liwo ci znalezienia pracy, odpowie-
dzia o tak 60 badanych osób. Po owa respondentów po uko czeniu studiów 
docelowo zamierza zatrudni  si  w firmie prywatnej, ¼ badanych osób 
wskazuje na plany otwarcia w asnej dzia alno ci. O takich wyborach zade-
cydowa y: mo liwo ci samorealizacji i poczucia satysfakcji z pracy, na dru-
gim miejscu pewno  zatrudnienia i p acy i na trzecim miejscu wysoko  
zarobków. adna z badanych osób nie wskaza a na fakt posiadania w asnego 
przedsi biorstwa. Na 41 osób, które chc  za o y  w asn  dzia alno , 25 chce 
to uczyni  za kilka lat, po uzyskaniu okre lonej pozycji zawodowej i do wiad-
czenia, a 16 zaraz po zako czeniu studiów. 

Najwi ksze przeszkody w prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej na w a-
sn  r k  m odzi ludzie widz  w: biurokratycznych przepisach dotycz cych 
prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, du ej konkurencji na rynku, trud-
no ciach ze zdobyciem potrzebnego kapita u. W opinii wi kszo ci badanych 
(72 na 100 badanych) dzia ania pa stwa, samorz dów i innych instytucji 
nie sprzyjaj  rozwojowi przedsi biorczo ci, a sytuacja na rynku pracy raczej 
nie zach ca do podejmowania dzia alno ci gospodarczej. Tak stwierdzi o 
59 badanych osób. Ponadto ¾ respondentów przeprowadzanej ankiety twier-
dzi, e system edukacji nie wp ywa pozytywnie na kreowanie postaw przed-
si biorczych ani m odzie y, ani studentów. Studentom Uniwersytetu Wro-
c awskiego brakuje wiedzy z zakresu przedsi biorczo ci, g ównie na temat 
procedur zak adania w asnej dzia alno ci oraz zasad prowadzenia dzia al-
no ci gospodarczej. Ich zdaniem uczelnia, aby lepiej przygotowa  studentów 
do podj cia w asnej dzia alno ci, powinna podj  nast puj ce dzia ania: 
przede wszystkim zapewni  wi cej praktyk, organizowa  szkolenia dokszta -
caj ce i wprowadzi  przedmioty przygotowuj ce do za o enia w asnej dzia-
alno ci.
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5. Wy sza Szko a Bankowa – wyniki bada

W ród studentów Wy szej Szko y Bankowej, która ma profil ekono-
miczny, znalaz o si  59 kobiet i 41 m czyzn. Wszyscy badani to studenci 
ostatniego roku studiów licencjackich. Wi kszo  badanych studentów 
(68 osób) uwa a siebie za osob  przedsi biorcz , po owa deklaruje cz ciow  
zale no  finansow  od rodziców, 8 osób uznaje siebie za ca kowicie nie-
zale nych finansowo. Badani studenci Wy szej Szko y Bankowej podejmuj  
prac  zarobkow  zarówno na w asny rachunek, jak i w innych przedsi bior-
stwach. Czyni  to zarówno podczas trwania roku akademickiego, jak i w cza-
sie wakacji; pracuj  g ównie w sektorze us ug. Ich zdaniem osob  przed-
si biorcz  cechuj : umiej tno  przewidywania i kalkulacji ryzyka, 
sumienno , dok adno  i staranno  oraz pracowito . Najmniejsze zna-
czenie przypisywane jest praktycznemu wykszta ceniu. Zdecydowana wi k-
szo  badanych zgadza si  ze stwierdzeniem, e „za o enie w asnego przed-
si biorstwa daje szans  zarobienia wi kszych pieni dzy ni  praca w innym 
przedsi biorstwie”. Tyle samo badanych osób ma pomys  na w asn  dzia-
alno , co tego pomys u nie ma. Spo ród tych, którzy maj  pomys  na 

w asn  dzia alno , wi kszo  nie zna niezb dnych formalno ci zwi zanych 
z za o eniem w asnego przedsi biorstwa oraz wi kszo  nie wie, jakimi 
rodkami finansowymi musi dysponowa , aby uruchomi  w asn  dzia alno . 

Je li chodzi o ród a pozyskania potrzebnego na uruchomienie dzia alno ci 
kapita u finansowego, badani m odzi ludzi stawiaj  przede wszystkim na 
rodki z funduszy unijnych, w du o mniejszym stopniu na kredyty bankowe 

czy inne mo liwo ci. 
Wi kszo  badanych studentów deklaruje, e zna rynek, na którym chce 

rozpocz  swoj  dzia alno  gospodarcz . Troch  ponad po owa badanych 
po uko czeniu studiów planuje zatrudnienie w prywatnych przedsi bior-
stwach, 27 osób my li o w asnym przedsi wzi ciu. O takich wyborach zade-
cydowa y: pewno  zatrudnienia i p acy oraz wysoko  zarobków. Badani 
studenci w ¾ twierdzi, e uko czenie studiów w wybranym kierunku daje 
szans  znalezienia pracy. Spo ród chc cych pracowa  na w asny rachunek 
tyle samo osób deklaruje rozpocz  dzia alno  tu  po sko czeniu studiów, 
jak i za kilka lat, po nabyciu wi kszego do wiadczenia. adna z badanych 
osób nie prowadzi dzia alno ci gospodarczej. 

Najwi kszych przeszkód w prowadzeniu w asnej dzia alno ci m odzi 
ludzie upatruj  przede wszystkim w trudno ciach w pozyskaniu potrzebnego 
kapita u, du ej konkurencji na rynku oraz w wysokich podatkach. Zdaniem 
badanych studentów sytuacja na rynku pracy nie zach ca do podejmowania 
dzia alno ci gospodarczej – takiej odpowiedzi udzieli o 59 osób. Równie  
dzia ania pa stwa, samorz dów i innych instytucji w opinii badanych nie 
sprzyjaj  rozwojowi przedsi biorczo ci – takiej odpowiedzi udzieli o 61 osób. 

Je li chodzi natomiast o ocen  systemu edukacji z perspektywy pozy-
tywnego oddzia ywania na postawy przedsi biorcze m odzie y i studentów, 
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to zaobserwowa  mo na do  proporcjonalny podzia  opinii. Tyle samo stu-
dentów na zadane w tym obszarze pytanie odpowiedzia o „tak” i „nie”, 
chocia  w gronie studentek wi cej by o opinii negatywnych, a w gronie 
m czyzn wi cej pozytywnych. W ocenie badanych studentów umiej tno ci, 
które nabywaj  na studiach, w niewielkim stopniu przydadz  si  w prowa-
dzeniu w asnej dzia alno ci – takich odpowiedzi udzieli a po owa m odych 
ludzi. Badani wskazuj , e w obszarze przedsi biorczo ci najbardziej przy-
datna by aby dla nich wiedza w zakresie procedur zak adania w asnego 
przedsi biorstwa, zasad prowadzenia dzia alno ci gospodarczej oraz sposo-
bów finansowania dzia alno ci. Odpowiadaj c na pytanie, jakie dzia ania 
powinna podj  uczelnia, aby lepiej przygotowa  studentów do podj cia 
w asnej dzia alno ci gospodarczej, studenci Wy szej Szko y Bankowej wska-
zuj  na wprowadzenie przedmiotów przygotowuj cych do za o enia w asnej 
dzia alno ci, organizowanie szkole  dokszta caj cych. Mocno sygnalizowana 
by a te  potrzeba zapewnienia wi kszej ilo ci praktyk.

6. Uniwersytet Ekonomiczny – wyniki bada

Przebadana populacja studentów sk ada a si  z 52 kobiet i 48 m czyzn. 
Wi kszo  studentów obj tych badaniem znajdowa a si  w rodku edukacji 
akademickiej, by y to studia magisterskie W tej grupie osób s owo „przed-
si biorczy” kojarzy si  przede wszystkim z ch ci  do szukania nowych roz-
wi za , na drugim miejscu studenci wskazuj  adaptacj  do zmieniaj cych 
si  warunków oraz umiej tno  przewidywania i kalkulacji ryzyka. Praktyczne 
wykszta cenie i sumienno , dok adno  oraz staranno  nie kojarz  si  
studentom z osobami przedsi biorczymi. 

Mówi c o niezale no ci finansowej od rodziców, to 59 osób jest cz ciowo 
zale na od rodziców, 36 – ca kowicie zale na, a zaledwie 5 osób to studenci 
ca kowicie niezale ni od rodziców. Na tym tle warto przyjrze  si , jak 
wygl da podejmowanie pracy zarobkowej. Prac  podczas studiów podejmuje 
77 osób, natomiast 23 osób nic nie robi w tym zakresie. Nale y jednak 
zwróci  uwag  na rozk ad odpowiedzi na pytanie: „Czy uwa asz si  za osob  
przedsi biorcz ?” – 81 studentów stwierdzi o, e tak, a zaledwie 19 osób 
nie przyznaje si  do postaw przedsi biorczych. Aktywni zarobkowo studenci 
prac  podejmuj  zarówno podczas roku akademickiego, jak i podczas 
 wakacji. 

Spo ród badanych studentów na 100 osób 36 deklaruje ch  otwarcia 
swojej firmy, 5 osób chce podj  prac  w firmie pa stwowej, a 59 osób 
w firmie prywatnej. O wyborze pracy na w asn  r k  zadecydowa y g ównie 
samorealizacja i satysfakcja z pracy, nast pnie wysokie zarobki oraz mo -
liwo  podnoszenia swoich kwalifikacji. Badana grupa studentów planuje 
podj  dzia alno  g ównie w obszarze us ug, 3 osoby ju  posiadaj  swoje 
firmy, 15 osób ma zamiar rozpocz  dzia alno  tu  po zako czeniu studiów, 
a 18 osób decyzj  t  odk ada na za kilka lat. Wszyscy w tej grupie uwa aj  
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si  za osoby przedsi biorcze i podejmuj  prace zarobkowe zarówno podczas 
roku akademickiego, jak i podczas wakacji. S  to ju  dzisiaj osoby cz ciowo 
zale ne finansowo od rodziców. rodki pieni ne na rozpocz cie dzia al-
no ci planuj  pozyska  g ównie z funduszy europejskich oraz w asnych 
oszcz dno ci. Niema o osób wskazuje te  na system bankowy. 

Podsumowuj c, mo na powiedzie , e studenci Uniwersytetu Ekono-
micznego w ma ym stopniu s  zainteresowani zak adaniem w asnej dzia al-
no ci, przysz  prac  wi  raczej z instytucjami prywatnymi. Przeszkód 
w prowadzeniu w asnej dzia alno ci upatruj  w biurokratycznych przepisach 
dotycz cych prowadzenia dzia alno ci, wysokich podatkach, trudno ciach 
znalezienia odpowiedniej niszy na rynku oraz w trudno ciach ze zdobyciem 
kapita u. 

Na uwag  zas uguje podkre lenie, e 65 osób uwa a, e umiej tno ci 
nabywane na studiach w niewielkim stopniu przydadz  si  w prowadzeniu 
w asnej dzia alno ci gospodarczej, a zaledwie 7 osób oceni o, e umiej t-
no ci te b d  mogli wykorzysta  przy prowadzeniu w asnej firmy. Ocena ta 
wzbudza du e zaniepokojenie, gdy  badana populacja to studenci studiów 
dziennych Uniwersytetu Ekonomicznego, w du ej cz ci kierunku zarz -
dzanie. Natomiast studenci bardzo optymistycznie oceniaj  swoje szanse 
znalezienia pracy po zako czeniu studiów – 66 osób twierdzi, e uko cze-
nie studiów na wybranym kierunku daje bardzo du e szanse znalezienia 
pracy. 

Kolejnym zagadnienie wartym podkre lenia s  oczekiwania studentów 
UE wobec uczelni. Na miejscu pierwszym studenci wskazuj  na zapewnie-
nie wi kszej liczby praktyk i wprowadzenie przedmiotów przygotowuj cych 
do za o enia w asnej firmy. W ma ym stopniu badani wskazuj  na potrzeb  
organizowania spotka  z pracodawcami. W odpowiedzi na pytanie: „Jaka 
wiedza z zakresu przedsi biorczo ci by aby dla ciebie najbardziej przydatna?” 
studenci zaznaczyli mo liwo ci wsparcia finansowego, zasady prowadzenia 
dzia alno ci gospodarczej, procedury zak adania w asnej firmy, prowadzenie 
analiz rynku, natomiast na samym ko cu pojawi a si  umiej tno  sporz -
dzania biznesplanów. 

7. Dolno l ska Szko a Wy sza – wyniki bada

W badaniu wzi y udzia  osoby z ró nych wydzia ów Dolno l skiej Szko y 
Wy szej. Wi kszo  studentów znajdowa a si  w rodku edukacji akademic-
kiej, z tym e by y to jedynie studia licencjackie. Je li chodzi o p e , to 
badaniem obj tych by o 70 pa  oraz 30 panów. S owo przedsi biorczy koja-
rzy si  tej grupie studentów przede wszystkim z umiej tno ciami przewidy-
wania i kalkulacji ryzyka, komunikatywno ci  i adaptacj  do zmieniaj cych 
si  warunków. Praktyczne wykszta cenie i intuicja nie kojarzy si  studentom 
z osobami przedsi biorczymi. Je li chodzi o niezale no  finansow  od 
rodziców, to wart odnotowania jest fakt, e nikt z badanej populacji nie 
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wskaza  odpowiedzi „ca kowicie niezale ny”. Prac  podczas studiów podej-
muje 56 osób, a 44 osoby nic nie robi  w tym zakresie. Natomiast na 
pytanie: „Czy uwa asz si  za osob  przedsi biorcz ?” 66 osób twierdzi, e 
tak, 34 osoby nie przyznaje si  do postaw przedsi biorczych. Aktywni zarob-
kowo studenci prac  podejmuj  zarówno podczas roku akademickiego, jak 
i podczas wakacji. 

Spo ród badanych studentów na 100 osób 24 deklaruje ch  otwarcia 
swojej firmy, 28 osób chce podj  prac  w firmie pa stwowej, a 48 osób 
w firmie prywatnej. O wyborze pracy na w asn  r k  zadecydowa y g ównie 
mo liwo  samorealizacji i satysfakcja z pracy, pewno  zatrudnienia i p acy, 
mo liwo  podnoszenia swoich kwalifikacji oraz wy sze zarobki. Prezento-
wani studenci planuj  podj  dzia alno  g ównie w obszarze us ug, adna 
osoba nie posiada swojej firmy, 4 osoby maj  zamiar rozpocz  dzia alno  
tu  po zako czeniu studiów, a 20 osób decyzj  t  odk ada na za kilka lat. 
Wszyscy w tej grupie uwa aj  si  za osoby przedsi biorcze i podejmuj  
prace zarobkowe zarówno podczas roku akademickiego, jak i podczas waka-
cji. rodki pieni ne na rozpocz cie dzia alno ci planuj  pozyska  g ównie 
z funduszy europejskich oraz systemu bankowego. Du a liczba osób obj tych 
badaniem wskazuje tak e na pomoc rodziny/znajomych. 

Podsumowuj c, mo na powiedzie , e studenci Dolno l skiej Szko y 
Wy szej s  zainteresowani przede wszystkim podj ciem pracy w instytucjach 
prywatnych (48 wskaza ) oraz w instytucjach pa stwowych (28 wskaza ). 
Zak adaniem w asnej dzia alno ci zainteresowane s  zaledwie 24 osoby 
obj te badaniem. Przeszkód w prowadzeniu w asnej dzia alno ci upatruj  
w wysokich podatkach, biurokratycznych przepisach dotycz cych prowadze-
nia dzia alno ci oraz du ej konkurencyjno ci. Ich zdaniem dzia ania samo-
rz dów, pa stwa i innych instytucji nie sprzyjaj  rozwoju przedsi biorczo ci, 
a do sytuacji na rynku pracy podchodz  zarówno pesymistycznie (48 wska-
za ), jak i optymistycznie (52 wskaza ). 

Równie krytycznie oceniany jest system edukacji; 64 na 100 osób twier-
dzi, e system edukacji nie wp ywa pozytywnie na kreowanie postaw przed-
si biorczych w ród m odych ludzi. Studenci studiów dziennych Dolno l skiej 
Szko y Wy szej raczej pesymistycznie oceniaj  swoje szanse znalezienia pracy 
po zako czeniu studiów (44 osób twierdzi, e uko czenie studiów na wybra-
nym kierunku daje szanse znalezienia pracy). Na pytanie, czy umiej tno ci 
nabywane na studiach przydadz  si  w prowadzeniu w asnej dzia alno ci 
gospodarczej, 40 osób odpowiedzia o, e w niewielkim stopniu. Je eli cho-
dzi o oczekiwania studentów wobec uczelni z punktu widzenia przedsi wzi  
lepiej przygotowuj cych do podj cia w asnej dzia alno ci gospodarczej, na 
pierwszym miejscu wskazywane by o wprowadzenie przedmiotów przygoto-
wuj cych do za o enia w asnej firmy, nast pnie akcentowana by a potrzeba 
organizacji spotka  z pracodawcami oraz organizacja szkole  dokszta caj -
cych. W odpowiedzi na pytanie: „Jaka wiedza z zakresu przedsi biorczo ci 
by aby dla ciebie najbardziej przydatna?” studenci zaznaczyli: procedury 
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zak adania w asnej firmy, prowadzenie analizy rynku oraz zasady prowa-
dzenia dzia alno ci gospodarczej.

8. Akademia Wychowania Fizycznego 
– wyniki bada

Wi kszo  badanych studentów z tej uczelni to równie  osoby w po owie 
drogi edukacji wy szej. W grupie tej przewa aj  kobiety – na 100 osób 48 
to m czy ni. Znaczna cz  spo ród badanych to osoby cz ciowo lub 
zupe nie zale ne finansowo od rodziców. Na zupe n  niezale no  wskazuje 
12 na 100 badanych osób. Dla przysz ych absolwentów AWF osoba przed-
si biorcza to kto , kto przede wszystkim umiej tnie przewiduje i kalkuluje 
ryzyko, adaptuje si  do zmieniaj cych warunków, jest przebojowy i kreatywny 
oraz wykazuje ch  do szukania nowych rozwi za . 74 osoby uwa aj  si  
za przedsi biorcze, 56 osób ju  dzisiaj podejmuje prac  zarobkow , g ównie 
w ró nego rodzaju firmach i wi kszego znaczenia nie odgrywa tutaj fakt, 
czy to jest podczas trwania roku akademickiego, czy w czasie wakacji. 

Je li chodzi o plany zatrudnieniowe, to najwi cej z tej grupy chce podj  
prac  w firmie prywatnej (60 wskaza ), otworzy  w asn  dzia alno  g ównie 
w sektorze us ug chc  32 osoby, a 8 osób my li o zatrudnieniu w instytucji 
pa stwowej. W ród tych, którzy wybrali w asn  firm , o wyborze zadecydo-
wa a przede wszystkim samorealizacja i satysfakcja z pracy, wy sze zarobki, 
mo liwo  podnoszenia swoich kwalifikacji, a daleko za nimi uplasowa y si  
pewno  zatrudnienia i p acy. aden z badanych studentów nie prowadzi 
w asnej firmy. W zdecydowanej liczbie plany te studenci chc  wprowadzi  
w ycie tu  po zako czeniu studiów (20 osób); 12 osób zadeklarowa o ch  
otwarcia dzia alno ci za kilka lat, po uzyskaniu pozycji zawodowej i do wiad-
czenia. Je li chodzi o rozeznanie, sk d mia yby pochodzi  rodki finansowe 
na rozpocz cie dzia alno ci, to w przeciwie stwie do poprzednich obserwacji, 
dominuj  w tej grupie studentów oszcz dno ci w asne oraz pomoc rodziny 
i znajomych. W nast pnej kolejno ci pojawi y si  fundusze unijne i, z do  
du ym odst pem punktowym, pojawia si  system bankowy. 

Studenci z tej grupy twierdz , e znaj  specyfik  rynku, na którym chc  
prowadzi  swoj  dzia alno . Jak analizowani studenci oceniaj  rynek pracy 
i klimat wobec przedsi biorczo ci? W ród najwi kszych przeszkód w pro-
wadzeniu dzia alno ci gospodarczej wymieniaj  g ównie biurokratyczne 
przepisy dotycz ce prowadzenia dzia alno ci, wysokie podatki, du  kon-
kurencj  oraz trudno ci ze zdobyciem kapita u. W tej grupie zdecydowanie 
negatywnie oceniane s  dzia ania samorz dów, pa stwa i innych instytucji, 
które maj  sprzyja  rozwojowi przedsi biorczo ci. Zdaniem badanych stu-
dentów sytuacja na rynku pracy sprzyja podejmowaniu dzia alno ci gospo-
darczej. 

W odniesieniu do systemu edukacyjnego, zdaniem studentów AWF sys-
tem edukacji nie wp ywa pozytywnie na kreowanie postaw przedsi biorczych 
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m odych ludzi – odpowiedzi negatywnych udzieli o tu 80 badanych. Nega-
tywnie oceniane s  tak e szanse znalezienia pracy po zako czeniu studiów, 
72 osoby twierdz , e z tym b d  mie  problem. W odniesieniu do umie-
j tno ci nabywanych na studiach i ich przydatno ci w prowadzeniu w asnej 
dzia alno ci ocena ta te  jest negatywna – 48 osób udzieli o odpowiedzi, e 
w niewielkim stopniu nabywana wiedza mo e by  zdyskontowana przy zak a-
daniu w asnej firmy. W opinii studentów uczelnia powinna podj  dzia ania 
w kierunku wprowadzenia przedmiotów przygotowuj cych do za o enia 
w asnej firmy, zapewnienia wi kszej ilo ci praktyk oraz zwi kszenia liczby 
organizowanych szkole  dokszta caj cych. Ponadto studenci sugeruj , e 
najbardziej przydatna by aby dla nich wiedza z zakresu zasad prowadzenia 
dzia alno ci gospodarczej, procedur zak adania w asnej firmy oraz róde  
finansowania dzia alno ci. 

9. Podsumowanie przeprowadzonych bada  
empirycznych

Spo ród wszystkich badanych studentów po sko czeniu studiów 177 
deklaruje ch  rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej – jest to 29,5% bada-
nej populacji. Wi kszo , bo 318 osób, planuje zatrudnienie w firmie pry-
watnej, 92 osoby swoje plany wi  z prac  w firmie pa stwowej. 

Na t  decyzj  najwi kszy wp yw mia y:
– mo liwo ci samorealizacji i satysfakcja z pracy – 44,5% wskaza ,
– wy sze zarobki w porównaniu z inn  form  zatrudnienia – 43% wskaza ,
– mo liwo ci podnoszenia swoich kwalifikacji – 27,3% wskaza ,
– mo liwo ci szybkiego awansu – 27,3% wskaza ,
– dobra atmosfera w miejscu pracy – 27,3% wskaza ,
– nienormowany czas pracy – 19,3% wskaza . 

Najbardziej przedsi biorczy studenci swoje firmy chc  otwiera  g ównie 
w sektorze us ug, co zgodne jest z obecn  tendencj , je li chodzi o rozwój 
gospodarki w ogóle. Nieliczni my l  o pracy w przemy le i w finansach. 
Niewiele spo ród badanych ma ju  za o one przedsi biorstwa (11 na 600 
badanych), najwi cej osób my li o otwarciu firmy za par  lat, po nabyciu 
wi kszych kwalifikacji i do wiadczenia zawodowego (129 osób). Troch  mniej 
osób ma plany rozpocz  dzia alno  gospodarcz  od razu, po zako czeniu 
studiów (89 badanych). 

Prawie wszystkie badane osoby uwa aj  si  za osoby przedsi biorcze. 
Wi kszo  badanych studentów (497 osób) zgadza si  ze stwierdzeniem, e 
za o enie w asnej firmy i praca na w asny rachunek daje szans  zarobienia 
wi kszych pieni dzy ni  praca w innej firmie.

W badanej grupie studentów 248 studentów jest w pe ni zale nych finan-
sowo od rodziców, 303 osoby deklaruj  cz ciow  zale no  od rodziców, 
tylko 47 osób zalicza siebie do zupe nie niezale nych finansowo. Studenci 
niezale ni, jak i cz ciowo zale ni finansowo od rodziców podejmuj  prac  
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zarobkow  na w asny rachunek – 127 zakre le  oraz w prywatnych przed-
si biorstwach – 279 zaznacze . Pracuj  zarówno w trakcie trwania roku 
akademickiego, jak i w czasie wakacji – 207 wskaza , tylko w czasie waka-
cji – 149 wskaza , tylko podczas roku akademickiego – 54. 

Ponadto nale y podkre li , e na przyjmowane postawy przedsi biorcze 
wi kszego wp ywu nie mia  rodzaj pracy wykonywanej przez rodziców bada-
nych studentów. (W ankiecie pytano, czy rodzice prowadzili lub prowadz  
obecnie dzia alno  gospodarcz ).

Warte przedstawienia s  te  bariery, które zdaniem badanych studentów 
przeszkadzaj  w zak adaniu i prowadzeniu w asnej dzia alno ci. Najcz ciej 
wymieniane przeszkody to (studenci mogli zakre li  3 odpowiedzi):
– biurokratyczne przepisy dotycz ce prowadzenia dzia alno ci – 53% wska-

za ,
– du a konkurencja – 48% wskaza ,
– wysokie podatki – 46,3% wskaza ,
– trudno ci ze zdobyciem kapita u – 39,5% wskaza ,
– trudno ci w znalezieniu niszy rynkowej – 25,3% wskaza ,
– wysokie koszty pracy – 22,3% wskaza ,
– nieelastyczne prawo pracy – 13,8% wskaza ,
– cz sto zmieniaj ce si  prawo – 13,5% wskaza ,
– ty sam – 8,3% wskaza ,
– niski presti  zawodu przedsi biorcy – 4,8% wskaza .

W przeprowadzonym badaniu ankietowym studenci wskazywali równie  
dzia ania, jakie powinny podj  uczelnie, aby lepiej przygotowa  swoich 
s uchaczy do podj cia w asnej dzia alno ci gospodarczej. Rozk ad odpowie-
dzi na to pytanie przedstawia  si  nast puj co (studenci mogli zakre li  
2 odpowiedzi):
– wprowadzenie przedmiotów przygotowuj cych do za o enia w asnej fir-

my – 54% wskaza ,
– zapewnienie wi cej praktyk – 51% wskaza ,
– organizowanie szkole  dokszta caj cych – 43% wskaza ,
– organizowanie spotka  z pracodawcami – 27% wskaza .

Warto podkre li , e wprowadzenie przedmiotów przygotowuj cych do 
za o enia w asnej firmy akcentowane by o zarówno przez studentów studiów 
ekonomicznych, jak i nieekonomicznych. 

Z punktu widzenia zak adania w asnych przedsi biorstw studenci ocze-
kuj  od uczelni wy szych nauczania przedmiotów ukierunkowanych na pod-
niesienie poziomu ich wiedzy z zakresu prowadzenia w asnej firmy oraz 
zapewnienia wi kszej ilo ci praktyk. 

Wynika z tego, e studenci studiów dziennych wroc awskich wy szych 
uczelni czuj  niedosyt w obszarze oferowanych im zaj  i bloków tematycz-
nych, które dotycz  bezpo rednio zak adania i funkcjonowania w asnych firm.

Z punktu widzenia przedsi biorczo ci na uwag  zas uguje tak e pytanie 
dotycz ce najbardziej przydatnej wiedzy z zakresu przedsi biorczo ci. Stu-
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denci mogli zaznaczy  maksymalnie 2 odpowiedzi. Rozk ad odpowiedzi 
przedstawia  si  nast puj co:
– zasady prowadzenia dzia alno ci gospodarczej – 45% wskaza ,
– procedury zak adania w asnej firmy – 44% wskaza ,
– mo liwo ci wsparcia finansowego – 35% wskaza ,
– prowadzenie analiz rynku – 33% wskaza ,
– sporz dzanie biznesplanu – 26% wskaza .

Patrz c na powy sze wyniki, mo na zauwa y , e studenci oczekuj  od 
swoich uczelni wiedzy przede wszystkim na temat zasad prowadzenia i zak a-
dania w asnej dzia alno ci gospodarczej oraz oczekuj  informacji, w jaki 
sposób uzyska  wsparcie finansowe na za o enie w asnej firmy. Natomiast 
w najmniejszym zakresie oczekuj  wiedzy z zakresu tworzenia biznesplanu. 
Koresponduje to z wcze niejszymi odpowiedziami respondentów, bowiem 
na pytanie, jak zdoby  kapita  na uruchomienie w asnej dzia alno ci, wi k-
szo  badanych twierdzi a, e potencjalne ród a finansowania dzia alno ci 
gospodarczej s  znane, ale bardzo powierzchownie.

Studentom brakuje dok adniejszych informacji odnosz cych si  chocia by 
o mo liwo ciach pozyskania kapita u z funduszy unijnych, a to ród o jest 
bardzo cz sto wskazywane.

Odnosz c si  natomiast do pytania: „Czy umiej tno ci, jakie nabywasz 
na studiach przydadz  si  w prowadzeniu w asnej dzia alno ci?”, tylko 60 
na 600 badanych osób udzieli o na to pytanie odpowiedzi twierdz cej, po owa 
poddanych badaniu (292 wskazania) stwierdzi a, e w stopniu niewielkim, 
a 124 osoby, e w du ej cz ci, i prawie tyle samo osób jest zdania, e nie 
przydadz  si  zupe nie. 

Mo na zatem próbowa  wysun  wniosek, e zakres i formy nauczania 
w zakresie przedsi biorczo ci, zarówno na uczelniach o charakterze eko-
nomicznym, jak i nieekonomicznym, wymagaj  rozszerzenia i udoskonalenia.

Bior c pod uwag  rozwa ania zaprezentowane powy ej, mo na stwier-
dzi , e m odzi ludzie studiuj cy w systemie dziennym na uczelniach wro-
c awskich maj  predyspozycje do zak adania i prowadzenia w asnych firm 
(293 osoby maj  pomys  na w asn  dzia alno ), ale procent m odych ludzi 
chc cych dzisiaj prowadzi  w asne przedsi biorstwa nie jest znaczny. 

Przyczyn takiego stanu mo na upatrywa  w wielu czynnikach. Studenci 
wskazuj  przede wszystkim na: biurokratyczne przepisy dotycz ce prowa-
dzenia w asnej dzia alno ci, du  konkurencj , wysokie podatki i trudno ci 
w zdobyciu kapita u. Ponadto w opinii badanych studentów dzia ania pa -
stwa i innych instytucji publicznych nie sprzyjaj  rozwojowi przedsi bior-
czo ci. Równie  sytuacja na rynku pracy nie zach ca m odych ludzi do 
podejmowania dzia alno ci gospodarczej. 

Równocze nie na uwag  zas uguje fakt, e nie wida  wyra nej przewagi 
w zachowaniach przedsi biorczych w ród studentów kierunków ekonomicz-
nych nad pozosta ymi. Co prawda najwi ksze inicjatywy zwi zane z urucha-
mianiem w asnej dzia alno ci gospodarczej deklaruj  studenci Uniwersytetu 
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Ekonomicznego, ale tu  za nimi s  studenci Akademii Wychowania Fizycz-
nego. W ród studentów Politechniki Wroc awskiej studenci kierunku zarz -
dzanie równie  maj  nieznaczn  przewag  nad planami zawodowymi przy-
sz ych in ynierów.

Na zako czenie warto podkre li , e przeprowadzone badania nie mia y 
charakteru powszechnego, dobrana próba nie jest zatem reprezentatywna 
i z tego powodu sformu owane wnioski odnosz  si  tylko do badanej zbio-
rowo ci.

10. Porównanie wyników bada  z roku 2011 
z wynikami bada  przeprowadzonych w roku 2010

Nawi zuj c do wyników bada  uzyskanych w roku 2010, mo na dokona  
krótkiej analizy porównawczej. 

Ró nice mo na zaobserwowa  przede wszystkim w odpowiedziach doty-
cz cych planów po zako czonej edukacji studentów poszczególnych uczelni. 
W 2010 r. w firmach pa stwowych prac  chcieli podj  przede wszystkim 
studenci Uniwersytetu Wroc awskiego i Akademii Wychowania Fizycznego. 

Podj cie pracy w firmach prywatnych deklarowali studenci Uniwersytetu 
Ekonomicznego i Wy szej Szko y Bankowej, a w asn  firm  za o y  chcieli 
przede wszystkim studenci Uniwersytetu Ekonomicznego, Wy szej Szko y 
Bankowej i Dolno l skiej Szko y Wy szej. Natomiast w 2011 r. sytuacja ta 
uleg a zmianie. 

W firmach pa stwowych prac  chc  podj  studenci Uniwersytetu Wro-
c awskiego i Dolno l skiej Szko y Wy szej, w firmach prywatnych studenci 
Uniwersytetu Ekonomicznego i Akademii Wychowania Fizycznego, nato-
miast w asn  firm  za o y  chc  przede wszystkim studenci Uniwersytetu 
Ekonomicznego i Akademii Wychowania Fizycznego

Jak pokazuje to porównanie, jedynie studenci Uniwersytetu Ekonomicz-
nego i Uniwersytetu Wroc awskiego nie zmienili swojego podej cia do zak a-
dania w asnej firmy. Na pozosta ych uczelniach zmiany te s  istotne. 

Ró nice mo na zaobserwowa  tak e w odpowiedziach zwi zanych z prze-
szkodami w dzia alno ci gospodarczej. W 2010 r. rozk ad ten przedstawia  
si  zupe nie inaczej. Rozbie no ci te zosta y zaprezentowane w tabeli 1. 

W pozosta ych obszarach przeprowadzonych bada  nie zauwa a si  a  
takich rozbie no ci w uzyskanych odpowiedziach. Niewielkie ró nice mo na 
zaobserwowa  w obszarze oczekiwa  studentów wobec uczelni. W 2010 r. 
studenci wskazywali na to, e uczelnie powinny organizowa  wi cej praktyk, 
a w 2011 r. wskazali, e wi cej szkole . 

Nieznacznie zmianie uleg a te  kolejno  odpowiedzi dotycz ca rodzaju 
oczekiwanej wiedzy z zakresu przedsi biorczo ci. W 2010 r. dominowa y 
potrzeby zwi zane z pozyskaniem wi kszej ilo ci informacji o mo liwo ciach 
pozyskiwania rodków finansowych na prowadzenie w asnej dzia alno ci, 
a w 2011 r. z pozyskiwaniem wiedzy na temat procedur zak adania w asnej 



Renata Brajer-Marczak, Anna Marciszewska

160 Problemy Zarz dzania

firmy. Jednak e w roku 2011 studenci bardzo mocno akcentuj , e poten-
cjalne sposoby finansowania dzia ania gospodarczej znane s  im bardzo 
powierzchownie. Oczekuj  od swoich macierzystych uczelni szczegó owych 
informacji zarówno o tym, jak zak ada  w asne przedsi biorstwo, jak i o tym, 
jak zdoby  na to potrzebne fundusze. Ponadto m odzi ludzie z wroc awskiego 
rodowiska akademickiego czuj  niedosyt zarówno w zakresie oferowanych 

im zaj , bloków tematycznych jak i form nauczania.
Reasumuj c, warto zaznaczy , e zarówno w roku 2010, jak i w roku 

2011 studenci bardzo optymistycznie podchodz  do swoich szans znalezie-
nia si  w przysz o ci na rynku pracy. Dominuje pogl d, e wybrany kieru-
nek studiów daje perspektywy czy to na znalezienie pracy, czy to na pod-
j cie w asnej dzia alno ci gospodarczej.
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Czynniki ograniczaj ce prowadzenie 
dzia alno ci gospodarczej

Kolejno  odpowiedzi 
w 2011 r.

Kolejno  
odpowiedzi w 2010 r.

Biurokratyczne przepisy dotycz ce 
prowadzenia dzia alno ci 

1 6

Du a konkurencja 2 5

Wysokie podatki 3 4

Trudno ci ze zdobyciem kapita u 4 7

Trudno ci ze znalezieniem niszy 
rynkowej

5 3

Wysokie koszty pracy 6 2

Nieelastyczne prawo pracy 7 8

Cz sto zmieniaj ca si  prawo 8 1

Ty sam 9 10

Niski presti  zawodu przedsi biorcy 10 9

Tab. 1. Ró nice w odpowiedziach na temat czynników ograniczaj cych prowadzenie 

dzia alno ci gospodarczej. ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych 

bada .


