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Wstęp

Współczesna praktyka funkcjonowania państw i społeczeństw, wyraźnie po-

twierdza, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, istotną reorientację funk-

cjonowania organizacji w kierunku przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość jako 

zjawisko gospodarczo-społeczne ma charakter historyczny i podlega ewolucji. 

Znajduje to odzwierciedlenie w ujawnianiu się na poszczególnych etapach rozwo-

ju społeczno-gospodarczego odmiennych form i typów przedsiębiorczości. Obok 

przedsiębiorczości gospodarczej (ekonomicznej) systematycznie rozwijają się inne 

formy przedsiębiorczości (pozaekonomicznej) w sektorach publicznym i społecz-

nym. Przedsiębiorczość w potocznym rozumieniu jest łatwa do zdefi niowania, to 

nic innego jak umiejętność dostrzeżenia w otoczeniu szansy i jej efektywne wy-

korzystanie. Z punktu widzenia naukowego zdefi niowanie przedsiębiorczości jest 

trudne bowiem jest to pojęcie wieloznaczne. Jego wieloznaczność wynika z wielu 

okoliczności, głównie zaś z tego że rozpatrywane jest na gruncie różnych nauk, 

w tym zarządzania, socjologii, ekonomii, psychologii a coraz częściej również poli-

tyki społecznej. Analiza dorobku badawczego dotyczącego istoty przedsiębiorczo-

ści wskazuje na wiele nurtów, wśród których dość wyraźnie wyróżnia się:

•  postrzeganie przedsiębiorczości jako wprowadzania innowacji w system spo-

łeczny i gospodarczy, 

•  koncentrowanie uwagi na roli podmiotu, czyli przedsiębiorcy i próby zestawie-

nia jego wyróżniających atrybutów,

•  eksponowanie procesu tworzenia nowych przedsięwzięć (w tym nowych orga-

nizacji), 

•  skupienie uwagi na procesie odkrywania/tworzenia i wykorzystywania szans 

przedsiębiorczych.

Wskazanym powyżej nurtom odpowiada układ niniejszej publikacji, która sta-

nowi zakończenie projektu realizowanego w WSP TWP. W pracy, którą Szanowny 

Czytelniku trzymasz w ręce przyjęto strategię od ogółu do szczegółu, stąd Marta 

Gębska w swoim opracowaniu poszukiwała odpowiedzi na pytanie, jakie warunki 

należy spełnić w Polsce aby rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą i czy 

są one znacząco różne od innych obowiązujących w wybranych do analizy krajach. 

Inspiracją dla artykułu były działania podjęte od 2002 roku przez Bank Świato-

wy, a mające na celu systematyczne badania regulacji i warunków wpływających 

na prowadzenie działalności gospodarczej na świecie, zachęcenie poszczególnych 

państw do wspierania małej i średniej przedsiębiorczości, wprowadzania reform 

sprzyjających fi rmom, dzielenie się doświadczeniem i dostarczanie pozytywnych 
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przykładów rozwiązań w poszczególnych krajach, a także informowanie o klima-

cie inwestycyjnym dla sektora prywatnego. Konkluzja dla Polski wyłaniająca się 

w konsekwencji analizy przytoczonych danych jest raczej negatywna. Warunki 

prowadzenia działalności gospodarczej były i pozostają trudne, szczególnie w cza-

sie spowolnienia ekonomicznego w skali globalnej. Jednak biorąc pod uwagę te 

trudne okoliczności, przedsiębiorczość Polaków oceniono dość pozytywnie. Fir-

my, mimo że są mniej stabilne i innowacyjne niż w najbogatszych państwach Eu-

ropy, a także w nikłym stopniu powiązane z sektorem badań i rozwoju, nadal są 

w Polsce zakładane a część z nich nawet dobrze prosperuje. Oczywiście z pewnymi 

problemami i koniecznością pokonania wielu barier o czym pisze Joanna Plak. 

Autorka scharakteryzowała jeden z trudniejszych rynków pracy w Polsce czyli 

województwo lubelskie, którego położenie na tzw. ścianie wschodniej skutecznie 

ogranicza możliwości aktywnego włączenia się w szybki nurt rozwoju społeczno-

gospodarczego. Przedmiotem analizy były szanse znalezienia pracy przez absol-

wentów szkół wyższych i ich skłonność do podejmowania działań przedsiębior-

czych. Prowadzone analizy wykazały, że młodzi ludzie z województwa lubelskiego 

coraz częściej myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej. Zachęca ich 

do tego paradoksalnie wysokie bezrobocie, które sprzyja myśleniu proaktywnemu 

i przedsiębiorczemu, nadzieja na duże zarobki w przyszłości, możliwość realizacji 

własnych pomysłów, brak nadzoru ze strony przełożonych, duża swoboda działa-

nia. Jako swoje atuty wskazują: gotowość do podejmowania ryzyka, wielość pomy-

słów, otwartość na nowe rozwiązania, zapał i zaangażowanie, solidne wykształcenie, 

znajomość języków obcych i nowoczesnych technologii, umiejętność i gotowość 

do nauki, determinacja. Problemem jednak jest brak zaplecza sprzyjającego przed-

siębiorczości, są bowiem szkolenia i dostarczana jest wiedza teoretyczna, ale brak 

infrastruktury przedsiębiorczości, który uniemożliwia zastosowanie tej wiedzy 

w praktyce. Podobne wnioski wyprowadza również Autor następnego opraco-

wania. Rajmund Morawski w prezentowanym artykule dowartościowuje kapitał 

społeczny jako krytyczny czynnik dla kształtowania postaw przedsiębiorczych 

i zwraca uwagę na fakt, iż bez niego nie może w sposób efektywny przebiegać 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego. W społeczeństwie obywatelskim szczególne 

znaczenie bowiem przypisuje się postawom przedsiębiorczym manifestującym się 

w środowisku lokalnym poprzez zaangażowanie w działania organizacji pozarzą-

dowych (również o charakterze gospodarczym i ekonomicznym). Jak pisze Autor 

w społeczeństwie polskim można mówić o nasilaniu się kryzysu kulturowego (sła-

be więzi na poziomie mikro- i mezzostruktur, krytyka państwa, brak zaufania do 

struktur politycznych, jak również pojawianie się tendencji populistycznych), któ-

ry rzutuje na niską aktywność w zakresie przedsiębiorczości ludzi młodych, którzy 

są pełni znakomitych pomysłów, ale niestety nie posiadają wystarczających walo-

rów w postaci kapitału społecznego i kapitału ekonomicznego, stąd konieczność 

tworzenia warunków na poziomie makrospołecznym dla wzmacniania przedsię-

biorczych postaw. 

Badania Kingi Kuźmy-Gołdanowskiej negliżują słabość nie tylko systemo-

wych, rozwiązań na poziomie ogólnokrajowym, mechanizmów wzmacniających 

przedsiębiorczość, ale również niedostatki ścieżki edukacyjnej. Autorka opraco-

wania na podstawie badań prowadzonych wśród studentów WSP TWP formu-

łuje tezę, że polskie szkoły bez względu na poziom kształcenia nie rozwijają po-

staw kreatywnych ani innowacyjnych, które są podstawą do zaistnienia zachowań 

przedsiębiorczych. Kreatywność jest cechą umysłu jednostki, a innowacja efektem 
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pracy jednego umysłu lub zespołu kreatywnych umysłów. Kreatywność jest cechą 

tak istotną, ponieważ człowiek wykazujący się kreatywnością posiada szereg cech 

współistniejących, takich jak wysoka motywacja i zaangażowanie, wysokie aspira-

cje i ambicje, skłonność do uczenia się, elastyczność i odporność na zmianę, umie-

jętność twórczego rozwiązywania problemów. Taka osoba ma duże szanse na suk-

ces zarówno jako pracownik, jak i jako przedsiębiorca. W tym drugim przypadku 

ma możliwość swobodnego rozwoju i kierunkowania własnej aktywności zawo-

dowej, co dodatkowo sprzyja nasileniu się posiadanych już cech. Autorka powraca 

do pierwotnej konotacji pojęcia humanista wskazując, że obecnie określenie to 

w Polsce zarezerwowane jest raczej dla osób niezaradnych życiowo chociaż  w cza-

sach renesansu oznaczało jednostki niesłychanie kreatywne i przedsiębiorcze. Do 

chwili obecnej w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych posiadanie 

dyplomu ukończenia nauk humanistycznych daje gwarancje znalezienia dobrego 

miejsca pracy. W Polsce wyborem uczelni, czy kierunku, w szczególności kierun-

ku humanistycznego, rządzi często przypadek. Istnieje bowiem silna motywacja 

do posiadania samego dyplomu ukończenia studiów, nawet tylko zawodowych, 

a kwestia wyboru zarówno uczelni, jak i kierunku wydaje się być czymś drugorzęd-

nym. Efektem tej tendencji jest obserwowana obecność na studiach humanistycz-

nych osób, które nie zawsze powinny się na nich znaleźć i postępująca deprecjacja 

humanistycznego wykształcenia. Doświadczenia świata zachodniego wyraźnie 

pokazują jak ważny jest element humanistyczny w wykształceniu bowiem dobry 

biznesmen musi być obecnie dobrym psychologiem, negocjatorem, coachem, musi 

znać inne kultury, języki, rozumieć inne światopoglądy i systemy fi lozofi czne, mieć 

dobrze opanowane kompetencje interpersonalne, musi mieć charyzmę osobistą, 

umiejętności oratorskie, zdolności aktorskie, umieć tworzyć pociągającą wizję 

i umiejętnie posługiwać się słowem pisanym. Musi mieć refl eksyjne i krytyczne 

podejście do siebie i otaczającej rzeczywistości. A więc musi być humanistą. Można 

zaryzykować tezę, czy postulat, iż obecność kreatywnych humanistów w biznesie 

tworzy nową jakość gospodarki, która oprócz swojej podstawowej funkcji pomna-

żania pieniądza i generowania zysku, będzie gospodarką prospołeczną, innowacyj-

ną, przyczyniającą się do tworzenia nowej fi lozofi i życia społecznego, dystrybucji 

i redystrybucji środków i dóbr.

Bardzo często wskutek wysiłków uczelni i oferowanemu wsparciu nauczycieli 

akademickich i programów wspierających, jak np. programy realizowane na WSP 

TWP, studenci rozwijają i uzupełniają wiele braków, lecz i tak często nie są w sta-

nie zmienić swojej mentalności i wrażliwości ale należy wspierać instytucjonalnie 

ich usiłowania. Aldona Frączkiewicz-Wronka i Martyna Wronka zwracają uwagę 

w swoim opracowaniu, że w ostatnich latach XX wieku silnie zarysowała się zmia-

na paradygmatu funkcjonowania uczelni wyższych, które z instytucji skupionych 

na badaniach podstawowych, stały się miejscami kreowania wiedzy łączącej aka-

demickie rozważania z wyzwaniami idącymi z praktyki działania, przydatnej dla 

organizacji profi towych i nonprofi towych. Pojawiło się nowe pojęcie „przedsiębior-

czość akademicka”, które charakteryzuje logikę działania nowoczesnego uniwersy-

tetu. Zainteresowanie zagadnieniami przedsiębiorczości w środowisku akademi-

ckim ma szereg źródeł, wśród których główne to: narastająca presja innowacyjna, 

która prowadzi do skrócenia czasu od pomysłu do rynkowego zastosowania (kto 

szybszy ten lepszy), co z kolei wymusza przestrzenne zbliżenie fi rmy i instytucji 

naukowej czy uniwersytetu, naukowca i przedsiębiorcy; innowacja w coraz więk-

szym zakresie staje się produktem środowiska, w którym działa przedsiębiorca 
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(środowisko innowacyjne); wzmożone poszukiwanie nowych form zwiększania 

dochodów szkół wyższych i instytucji naukowych poprzez udrożnienie kanałów 

komunikacji i współpracy z biznesem, a w konsekwencji sprzedaż technologii 

i usług badawczych oraz coraz silniejsza potrzeba uatrakcyjniania oferty eduka-

cyjnej o przygotowanie do praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy we 

własnej fi rmie. Społecznie odpowiedzialne uczelnie starają się włączyć w program 

kształcenia nie tylko aspekty związane z kreatywnością, innowacyjnością i przed-

siębiorczością, ale również aspekty etyczne bowiem w przyszłości studenci zostaną 

przedsiębiorcami i ważne jest również wzmacnianie ich wrażliwości społecznej.

Kontynuacją sektorowego ujęcia przedsiębiorczości jest artykuł Mirosława 

Grewińskiego i Martyny Wronki, którzy wskazali, że łączenie przedsiębiorczości 

wyłącznie z biznesową działalnością jest współcześnie coraz rzadsze, a termin ten 

używany jest obecnie coraz częściej na określenie działalności także w innych ob-

szarach ludzkiej aktywności – w sektorze publicznym i społecznym. Bardzo często 

przedsiębiorczością nazywamy także postawę, która charakteryzuje osoby będące 

nastawione na innowacje i zmianę społeczną, cechujące się kreatywnością i twór-

czym myśleniem. Przedsiębiorczość to również działalność społeczna, a przedsię-

biorcy mogą być motywowani nie tylko przez czynniki ekonomiczne, lecz także 

chęć zmiany świata na lepsze. Przedsiębiorczość można wobec tego postrzegać 

zarówno przez pryzmat działalności ekonomicznej, jak i działalności prospołecz-

nej. Przedsiębiorczość i gospodarka społeczna to także koncepcja społecznie od-

powiedzialnego biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), która rozwija 

się na świecie już od kilku dekad. W Polsce jest obecna w dyskursie publicznym 

i naukowym także od kilkunastu lat. Rozwój tej koncepcji wynika z nowego zapo-

trzebowania społecznego na postrzeganie roli przedsiębiorstw, która nie powinna 

się ograniczać tylko do maksymalizacji zysku, ale powinna dotyczyć tworzenia 

wartości społecznych i ekologicznych, z uwzględnieniem wartości etycznych. Od 

społecznie zaangażowanego przedsiębiorcy oczekuje się powstrzymania i zaprze-

stania działań uznanych za społecznie szkodliwe, dostarczania dóbr i usług w dzie-

dzinach niezyskownych, przyjęcia współodpowiedzialności za pozytywny rozwój 

społeczny.

Zaprezentowane w niniejszym tomie rozważania wskazują, że przedsiębior-

czość to nie tylko postawa i działalność ekonomiczna, ale także społeczna, która 

realnie przyczyniać się może do zwiększania dobrobytu społecznego i społecznej 

szczęśliwości. Konieczne jest jednak tworzenie sprzyjających warunków dla roz-

woju przedsiębiorczości, likwidowanie istniejących barier i swoista promocja dzia-

łań kreatywnych i innowacyjnych. Przedsiębiorczość powszechnie rozumiana jest 

jako zdolność do podejmowania różnych przedsięwzięć, jest cechą ludzi aktywnych 

i energicznych, ujawniającą się w różnym wieku. Oczywiste jest jednak, że ta cecha 

osobowości poparta niezbędną wiedzą daje trudny do przecenienia potencjał in-

telektualny i co ważne – sprawczy, tak istotny dla gospodarki. WSP TWP kształci 

tylko na kierunkach humanistycznych i dotychczas nie były realizowane żadne 

działania inicjujące przedsiębiorczość akademicką wśród studentów. Uczelnia po-

stanowiła zapoczątkować proces aktywizacji młodych ludzi przez zachęcenie do 

zakładania działalności gospodarczej. Tak narodził się pomysł realizacji projektu 

„KREATYWNY HUMANISTA”,

Głównym celem realizowanego projektu, jak pisze Katarzyna Kwapińska, 

było adekwatne przygotowanie studentów i absolwentów WSP TWP do zmienia-

jących się warunków i wymogów rynku pracy oraz gospodarki opartej na wie-
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dzy. Dodatkowo projekt zakładał osiągnięcie następujących celów szczegółowych: 

podniesienie jakości nauczania przez podwyższenie kompetencji akademickiej 

kadry dydaktycznej (szkolenia w zakresie prowadzenia zajęć z przedsiębiorczo-

ści); wprowadzenie do programu studiów dodatkowego przedmiotu PRZEDSIĘ-

BIORCZOŚĆ; rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni dla osób spoza społeczności 

akademickiej (kursy kompetencji miękkich oraz szkolenia dające podstawy do za-

łożenia własnej fi rmy) oraz stworzenie przy Akademickich Biurach Karier (ABK) 

punktów profesjonalnego doradztwa zawodowego zarówno dla studentów, jak też 

osób spoza WSP TWP.

Grupę docelową projektu stanowiła: kadra dydaktyczna uczelni, która zosta-

ła przygotowana do prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości; studenci ze wszyst-

kich kierunków i roczników WSP TWP, którzy uczestniczyli w dodatkowych 

zajęciach z przedsiębiorczości; osoby spoza uczelni (osoby pracujące zawodowo 

w różnych sektorach; osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – bezrobotni, 

niepełnosprawni) oraz studenci i osoby spoza WSP TWP. Przeprowadzona ewalu-

acja projektu pozwala na stwierdzenie, że wzmacnianie postaw przedsiębiorczych 

w efekcie zainicjowania projektu „Kreatywny Humanista” było bardzo dobrym 

pomysłem, który przyniósł niekwestionowane pozytywne rezultaty. Było to „ćwi-

czenie z kreatywności” także dla samej uczelni. Jak stwierdzili wykładowcy: Udział 

w projekcie może poprawić sytuację studentów na rynku pracy, gdyż dostarcza im 

niezbędnej praktycznej wiedzy o jego mechanizmach, której w przypadku kierunków 

humanistycznych brak. W szczególności efektem udziału w projekcie może być zało-

żenie własnej działalności gospodarczej a program „Kreatywny humanista” i jego mi-

sja to świetny pomysł wart kontynuacji. Warto, by każdy młody człowiek wchodzący 

w życie zawodowe otrzymał pewien „zestaw informacji o przedsiębiorczości”. Bardziej 

praktyczny niż teoretyczny. Nienudny i przyjazny.

Przywołane cytaty z materiałów ewaluacyjnych stanowią potwierdzenie właś-

ciwie ukierunkowanej społecznej wrażliwości WSP TWP i włączenia się uczelni 

w nurt robienia „rzeczy dobrych”.

Kończąc słowo wstępne, które jest swoistym podsumowaniem podejmowa-

nych w niniejszej publikacji wątków chcielibyśmy w imieniu własnym jak i wszyst-

kich Autorów bardzo serdecznie podziękować recenzentom w osobach; prof. dr 

hab. Teresy Kraśnickiej oraz prof. zw. dr. hab. Juliana Auleytnera za poświęcony 

czas i cenne uwagi, które przyczyniły się do powstania książki w jej obecnej po-

staci.

 prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka
prof. dr hab. Mirosław Grewiński

Warszawa, luty 2012





Rozdział I

Człowiek przedsiębiorczy
– między postawą a działaniem





Przedsiębiorczość w Polsce. 
Polska na tle innych państw 
w rankingach i statystykach 

międzynarodowych

dr Marta Gębska
WSP TWP w Warszawie 

Wprowadzenie

Konstytucja Polski, uchwalona dnia 2 kwietnia 1997 roku, w art. 20 mówi, 

iż wolność działalności gospodarczej jest oprócz własności prywatnej, solidarno-

ści, dialogu i współpracy partnerów społecznych, podstawą społecznej gospodar-

ki rynkowej. Obecnie fundamentem prawnym dla polskich przedsiębiorców jest 

ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz.U. 

2004, nr 173, poz. 1807). Natomiast pierwszymi ustawami w reformującej się po 

gospodarce centralnie planowanej Polsce, były: ustawa o działalności gospodarczej 

z udziałem partnerów zagranicznych z 23 grudnia 1988 roku (Dz.U. 1988, nr 41, 

poz. 325) oraz ustawa Prawo działalności gospodarczej z 19 listopada 1999 roku 

(Dz.U. 1999, nr 101, poz. 1178).

W dzisiejszych czasach powszechność fi rm prywatnych, współpraca z partne-

rami zagranicznymi w skali globalnej, możliwość pozyskania środków na rozpo-

częcie i rozwój działalności gospodarczej z funduszy rządu i Unii Europejskiej jest 

tak oczywista, że nikogo nie trzeba przekonywać o zasadności swobody działal-

ności gospodarczej i znaczenia przedsiębiorstw dla gospodarki lokalnej, krajowej, 

a nawet międzynarodowej. Zarówno rząd jak i zwykłych obywateli, nie tylko przed-

siębiorców, interesują kwestie związane z warunkami do tworzenia i prowadze-

nia fi rmy oraz nowoczesne sposoby rozwiązywania problemów przedsiębiorców 

w bardziej rozwiniętych krajach.

Niniejsze opracowanie ma na celu odpowiedzenie na pytanie, jakie są warunki 

do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w porównaniu 
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z innymi państwami świata, szczególnie w odniesieniu do wysoko rozwiniętych 

państw OECD i Unii Europejskiej? 

Na zakończenie autorka spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy w kontekście 

danych statystycznych przedstawionych w rankingach i statystykach międzynaro-

dowych można stwierdzić, iż polscy obywatele są przedsiębiorczy?

1. Przedsiębiorczość w Polsce na tle ogólnoświatowym

W 2002 roku Bank Światowy rozpoczął inicjatywę pod nazwą Doing Business 

Project. Ma ona na celu badanie regulacji i warunków wpływających na prowadze-

nie działalności gospodarczej na świecie, zachęcenie poszczególnych państw do 

wspierania małej i średniej przedsiębiorczości, wprowadzania reform sprzyjają-

cych fi rmom, dzielenie się doświadczeniem i dostarczanie pozytywnych przykła-

dów rozwiązań w poszczególnych krajach, a także informowanie o klimacie inwe-

stycyjnym dla sektora prywatnego1.

Dzięki inicjatywie tworzone są co roku raporty o możliwościach prowadzenia 

biznesu w skali międzynarodowej wraz ze wskaźnikiem łatwości prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej. Pierwszy raport został opracowany w 2003 roku i uwzględnił 

5 wskaźników szczegółowych, dotyczących przedsiębiorczości w 133 państwach. Naj-

nowszy raport, opublikowany w 2011 roku, a ukazujący perspektywę prowadzenia 

fi rm w 2012 roku, zawarł 11 wskaźników w 183 państwach. Dzięki niemu możliwe jest 

porównanie zagadnienia przedsiębiorczości w skali międzynarodowej, badanie zacho-

dzących zmian w skali krajowej i globalnej oraz przygotowanie niezbędnych reform.

Wskaźnik jest przygotowany w oparciu o badania wśród właścicieli fi rm, władz 

państwa, prawników, konsultantów i księgowych biznesu, a więc osób mających 

stałą styczność z zagadnieniami przedsiębiorczości. 

Ranking bierze pod uwagę 10 takich kluczowych kwestii jak2:

 1.  rozpoczęcie działalności – kapitał niezbędny do założenia, czas i procedury;

 2.  uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę – kapitał niezbędny do opłace-

nia inspekcji i uzyskania zezwolenia, czas i procedury;

 3.  dostęp do elektryczności – koszt, czas i procedury;

 4.  rejestracja własności – koszt, czas i procedury związane z rejestrowaniem 

nieruchomości;

 5.  uzyskanie kredytu – dostęp do informacji kredytowej i łatwość dostępu do 

kredytu;

 6.  ochrona inwestorów – stopień jawności i odpowiedzialności władz przedsię-

biorstwa przed współudziałowcami;

 7.  podatki – liczba i rodzaje podatków, czas niezbędny do przygotowania i złoże-

nia deklaracji podatkowej, udział wielkości podatków w dochodzie;

 8.  handel zagraniczny – procedury, takie jak liczba podpisów, dokumentów 

i ilość czasu niezbędnego do prowadzenia przez fi rmę importu i eksportu;

 9.  zawieranie umów – koszt, czas i procedury niezbędne do zawierania kon-

traktów;

1  www.doingbusiness.org/rankings
2  W rankingu dostępnym na 2012 rok umieszczony został nowy wskaźnik – dostęp do elektryczności, zre-
zygnowano natomiast z dotychczasowego wskaźnika – zatrudnianie pracowników, który zawierał w sobie 
kwestie związane z działalnością rynku pracy, z pozyskiwaniem i zwalnianiem pracowników, z czasem 
i kosztem pracy. Na podstawie Doing Business Project 2012, Th e World Bank, Washington, 2011, s. 62.
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10.  zakończenie działalności fi rmy, szczególnie w przypadku niewypłacalności 

– koszt, czas i procedury.

Dzięki uśrednieniu powyższych wskaźników powstał wskaźnik łatwości pro-

wadzenia działalności gospodarczej3. Zgodnie z raportem Polska znalazła się na 

62. miejscu na 183 kraje pod względem łatwości prowadzenia działalności gospo-

darczej, wyprzedzając bezpośrednio takie kraje jak Ghana, Czechy, Dominikana 

i Azerbejdżan, a pozostając w tyle za takimi krajami jak np. Bułgaria, Samoa i Pa-

nama4. Szczegółowych informacji na temat wskaźników ogólnoświatowych i cha-

rakterystycznych dla Polski dostarczają tabele 1 i 2.

Z rankingu wynika, iż Polska znalazła się nie tylko daleko za wysoko rozwi-

niętymi krajami Europy i Ameryki Północnej, ale również za np. Gruzją, Tajlandią, 

Mauritiusem, RPA, Słowenią, Peru, Chile, Omanem, czy Kazachstanem. Biorąc pod 

uwagę tylko państwa OECD o wysokim poziomie dochodów, Polska znalazła się 

na 28. miejscu wśród 31 państw, wyprzedzając zaledwie Włochy, Czechy i Grecję. 

Podobnie nienajlepiej przedstawia się sytuacja wśród państw o wysokim dochodzie 

z całego świata, gdyż Polska uplasowała się na 39. pozycji na 48 państw, wyprzedza-

jąc takie kraje jak np. Kuwejt, Brunei, Trynidad i Tobago oraz Gwineę Równikową, 

a pozostając w tyle za np. Portoryko, Cyprem, Omanem, Katarem, czy Izraelem5.

W kwestii procedur, czasu i kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej 

Polska znalazła się na bardzo odległym, gdyż 126. miejscu na 183 kraje (ex aequo 

z Sudanem), mimo działającego już od kilku lat tzw. jednego okienka rejestracji. 

Świadczy to o nadal pozostających utrudnieniach formalnych w uruchomieniu 

fi rmy i może zniechęcać do działania te osoby, które rozważają możliwość otwo-

rzenia własnej działalności. 

Władzom państwa powinno zależeć na wspieraniu nowych inicjatyw, nie 

tylko poprzez ograniczenie wymogów formalnych (biurokratyzacja, koncesje, 

zezwolenia), ale także poprzez ułatwienia w działaniu instytucji wspierających 

przedsiębiorczość (agencje rozwoju przedsiębiorczości, parki przedsiębiorczości 

i parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, organizacje pozarządowe 

i stowarzyszenia). Władze zyskują w ten sposób np. zmniejszeniem szarej strefy 

i ograniczeniem wydatków z budżetu państwa na pomoc społeczną i zasiłki dla 

bezrobotnych, a także zwiększeniem wpływów z podatku CIT, PIT, VAT i akcyzy. 

Z badań wynika6, iż obniżenie początkowego kosztu założenia fi rmy o 10% skutku-

je zwiększeniem gęstości przedsiębiorstw o 1 punkt procentowy7.

3  Cały rozdział, oprócz miejsc zaznaczonych w tekście, na podstawie Doing Business 2012, op. cit.
4  Wskaźnik nie jest idealny dla wszystkich rodzajów gospodarek, gdyż np. nie bierze pod uwagę 

bieżących wskaźników makroekonomicznych, wielkości rynku w kraju, jakości i dostępu do infra-
struktury, w tym infrastruktury instytucjonalnej (oprócz elektryczności i infrastruktury związanej 
z handlem zagranicznym), jakości systemu fi nansowego, bezpieczeństwa wewnętrznego np. w za-
kresie ochrony przed kradzieżą mienia. Na podstawie www.doingbusiness.org/rankings oraz Doing 
Business 2012, op. cit., s. 62.

5  Ciekawe jest, iż w rankingu GEM, przedstawiającym łatwość prowadzenia działalności gospodarczej 
w latach 2003-2007, Polska znalazła się na 51. miejscu na 58 państw, wyprzedzając jedynie: Filipiny, 
Chiny, Ekwador, Jordanię, Urugwaj, Grecję i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Na podstawie: Global 
Entrepreneurship Monitor. 2007 Executive Report, Babson College & London Business School, London 
2008, s. 45.

6  Doing Business 2012, op. cit., s. 2.
7  Pojęcie gęstości przedsiębiorstw rozumiane jest jako liczba fi rm zarejestrowanych w populacji aktyw-

nej zawodowo (pomiędzy 15. a 64. rokiem życia). Tamże, s. 2.
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Liczba procedur niezbędna do rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce 

(6 procedur) jest zbliżona do średniej światowej (7) i średniej dla państw OECD 

o wysokim dochodzie (5 procedur), do których zalicza się również Polska. Jed-

nak rzeczywisty czas zakładania działalności jest dłuższy o 1 dzień niż średnia 

światowa i aż o 20 dni od państw OECD. Koszt rozpoczęcia działalności w Pol-

sce jest dwukrotnie mniejszy niż na świecie, ale i prawie 4-krotnie większy niż 

w państwach OECD. Natomiast minimalny kapitał do prowadzenia działalności 

jest zbliżony do państw najbardziej rozwiniętych8.

Z rankingu wynika, iż najbardziej otwarte na działalność gospodarczą, poprzez 

ograniczenie procedur, czasu i kosztów działalności, są Nowa Zelandia, Australia, 

Kanada, Singapur i Hongkong. Natomiast ciekawe jest to, iż na dalszych miejscach 

niż Polska znalazły się np. Austria, Hiszpania, Grecja i Argentyna. Na zbliżonym 

miejscu w rankingu uplasowały się np. Syria, Kostaryka i Palau, a także państwa 

Afryki, takie jak np. Namibia, Tanzania i Kamerun.

W kwestii uzyskania pozwoleń na budowę Polska znalazła się na najdalszej, 

160 pozycji, spośród wszystkich analizowanych wskaźników. Za Polską znala-

zły się takie kraje jak np. Czarnogóra, Azerbejdżan, Tadżykistan, Mołdawia, Al-

bania, Serbia, Rosja, Egipt i Argentyna oraz niektóre państwa Afryki. Natomiast 

w czołówce rankingu znalazły się: Hongkong, Nowa Zelandia, Singapur, Arabia 

Saudyjska, Gruzja oraz St. Vincent i Grenadyny. Tak słaby wynik Polski jest skut-

kiem dwukrotnie większej liczby procedur (aż 30) niż średnio w świecie i pań-

stwach OECD (odpowiednio 16 i 14). Ponadto czas uzyskania pozwolenia wyniósł 

w Polsce średnio 301 dni, w porównaniu ze 193 dniami na świecie i 152 dniami 

w krajach OECD. Jedynie koszt uzyskania pozwoleń okazał się bardzo zbliżony do 

najbardziej rozwiniętych państw9.

W przypadku dostępu do elektryczności Polska uplasowała się na 64. miejscu 

w świecie, wyprzedzając takie kraje rozwinięte jak np. Kanada, Irlandia, Hiszpa-

nia, Belgia, Holandia, Węgry i Łotwa. Z kolei w rankingu przodują takie kraje jak: 

Islandia, Niemcy, Tajwan, Hongkong oraz Singapur. Dość dobry wynik Polski jest 

skutkiem mniejszej liczby procedur w porównaniu z państwami OECD, jednak 

czas oczekiwania na przyłączenie jest dłuższy o 40%, a koszt większy o ponad 

200% od państw OECD10.

W kwestii rejestracji własności Polska odnotowała dość niską, gdyż 89. pozycję, 

znajdując się w bliskim towarzystwie np. Irlandii, Niemiec, Słowenii, Tadżykistanu, 

Kuwejtu, Egiptu, Mali, Nigru, Zambii i Hondurasu. Na czele rankingu uplasowały 

się takie kraje jak: Gruzja, Arabia Saudyjska, Armenia, Białoruś i Nowa Zelandia. 

Słaba pozycja w rankingu jest skutkiem długiego procesu rejestracji (średnio 152 

dni), w porównaniu z 59 dniami na świecie i 31 dniami w państwach OECD. Pozy-

tywne natomiast jest to, iż koszt rejestracji jest wielokrotnie mniejszy niż w więk-

szości krajów świata11.

W zakresie uzyskania kredytu Polska znalazła się na bardzo wysokim, 8. miej-

scu w świecie. Jest to najlepszy wynik Polski spośród wszystkich analizowanych 

wskaźników. Polskę wyprzedziły jedynie takie kraje jak np.: Wielka Brytania, Male-

zja, Łotwa, Hongkong, Nowa Zelandia, USA i RPA, natomiast na tym samym miej-

 8  Doing Business 2012, op. cit., s. 120.
 9  Ibid.
10  Ibid.
11  Ibid. 
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scu co Polska znalazły się również Singapur, Republika Korei, Irlandia, Australia, 

Gruzja, Izrael, Rwanda, Czarnogóra, Bułgaria, Kirgistan, Rumunia, Zambia, Gwate-

mala, Kenia i Honduras12. Tak dobry wynik Polski jest skutkiem prawa przyjaznego 

kredytobiorcom i dobrego dostępu do informacji kredytowej. Szkoda natomiast, iż 

raport nie bierze pod uwagę kwestii spłacania zaciągniętych kredytów.

W przypadku ochrony inwestorów Polska znalazła się na dość wysokiej, 

46. pozycji spośród wszystkich badanych państw. Na czele stawki znalazły się: 

Nowa Zelandia, Singapur, Malezja, Hongkong, Irlandia, Kanada i Izrael. Na tym 

samym miejscu co Polska znalazły się takie kraje jak: Islandia, Bułgaria, Rumunia, 

Ghana, Mozambik, Burundi, Sri Lanka, Fidżi, Papua-Nowa Gwinea, Kiribati, Za-

chodni Brzeg i Gaza, a także Indie i Indonezja13. 

Ciekawe jest, iż Polska uzyskała wyższy wskaźnik ochrony inwestorów niż inne 

kraje wysokorozwinięte, takie jak np. Luxemburg, Finlandia, Australia, Niemcy, 

Szwajcaria, Holandia, czy Hiszpania. Dobre miejsce Polski w rankingu jest skut-

kiem ochrony inwestorów na takim samym poziomie jak w państwach OECD, 

a tym samym lepszym niż średnio na świecie.

Tab. 1.  Wskaźnik łatwości prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych krajach
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Singapur 1 4 3 5 14 8 2 4 1 12 2

Hong-
kong 
(Chiny)

2 5 1 4 57 4 3 3 2 5 16

Nowa 
Zelandia

3 1 2 31 3 4 1 36 27 10 18

USA 4 13 17 17 16 4 5 72 20 7 15

Dania 5 31 10 13 11 24 29 14 7 32 9

Norwegia 6 41 60 12 8 48 24 27 9 9 4

Wielka 
Brytania

7 19 22 60 68 1 10 24 13 21 6

Republi-
ka Korei

8 24 26 11 71 8 79 38 4 2 13

Islandia 9 37 34 1 11 40 46 35 81 3 11

Irlandia 10 13 27 90 81 8 5 5 21 92 10

Samoa 60 22 68 32 26 126 29 66 86 80 145

Panama 61 29 71 15 120 48 111 168 11 119 83

Polska 62 126 160 64 89 8 46 128 46 68 87

Ghana 63 104 156 68 36 48 46 90 90 45 106

Czechy 64 138 68 148 34 48 97 119 70 78 33

12  W przypadku Kenii i Czarnogóry są to wyniki subregionalne.
13  W przypadku Indii i Indonezji są to wyniki subregionalne.
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Gwinea 179 181 174 119 152 150 174 176 130 127 130

Erytrea 180 182 183 96 178 177 111 121 165 47 183

Kongo 181 175 103 152 156 98 155 182 181 159 134

Rep. 
Środko-
woafry-
kańska

182 160 136 162 132 98 133 177 182 173 183

Czad 183 183 122 117 143 98 155 180 178 163 183

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.doingbusiness.org/rankings

Również 46. pozycję na 183 kraje uzyskała Polska w kontekście handlu zagra-

nicznego, plasując się w sąsiedztwie takich krajów jak: Kanada, Bahamy, St. Kitts 

i Nevis, Dominikana, Bahrajn oraz Oman. Natomiast na czele stawki znalazł się 

Singapur, Hongkong, Republika Korei, Zjednoczone Emiraty Arabskie, a także 

Estonia. Ciekawym jest fakt, iż znacznie gorszą pozycję w rankingu odnotowały 

kraje Unii Europejskiej, takie jak np. Hiszpania, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, 

a także inne kraje kojarzone z rozwiniętym handlem zagranicznym, takie jak Tur-

cja, czy Kuwejt. Dość wysoka pozycja Polski w rankingu jest wynikiem niedużej 

liczby dokumentów niezbędnych do importu i eksportu (po 5), jednak pozycja 

byłaby znacznie wyższa, gdyby procedura trwała krócej, od obecnych 16-17 dni, 

w porównaniu z 10-11 dniami w państwach OECD14.

W kwestii podatków Polska znalazła się na bardzo odległej, bo 128. pozycji, zosta-

wiając za sobą jedynie niektóre byłe państwa socjalistyczne, takie jak Armenia, Biało-

ruś, Rumunia, Uzbekistan i Kirgistan, państwa Ameryki Łacińskiej, takie jak Panama, 

Jamajka, Paragwaj, Nikaragua, Honduras, Brazylia, nieliczne kraje Azji, takie jak Sri 

Lanka, Filipiny i Wietnam, a także niektóre państwa Afryki, takie jak Mali, Maureta-

nia, Niger, Benin, Demokratyczna Republika Konga, Burundi, Gabon, Kamerun, czy 

Czad. Na czele rankingu w zakresie dogodności podatkowych dla przedsiębiorstwa 

znalazły się Malediwy, Katar, Hongkong, Singapur i Irlandia. Tak odległe miejsce Polski 

w rankingu jest skutkiem dużej liczby płatności dokonywanych w ciągu roku (29), 

w porównaniu z 16 płatnościami w krajach OECD, a także znacznie dłuższym czasem 

niezbędnym w ciągu roku do rozliczeń podatkowych (296 dni w Polsce, w porównaniu 

z 277 dniami średnio na świecie i 235 dniami w państwach OECD)15. 

W zakresie zawierania umów Polska znalazła się na dość odległej, 68. pozycji, 

w towarzystwie takich krajów jak Słowacja, Botswana, Antigua i Barbuda, Vanuatu, 

Chile i Gujana. Najbardziej dogodne warunki do zawierania umów wg rankin-

gu zostały stworzone w Luksemburgu, Republice Korei, na Islandii, w Norwegii, 

a także w Hongkongu. Jest to ważny wskaźnik ze względu na bezpośredni wpływ 

na wydajność z działalności, a także na wsparcie inwestycji, a zatem na wzrost 

gospodarczy. Nienajlepsza pozycja Polski w rankingu jest skutkiem dużej liczby 

procedur (średnio 37), w porównaniu ze średnią dla świata (38) i państw OECD 

(32), a także średniego czasu niezbędnego do zawarcia umowy, który wyniósł śred-

nio 830 dni, a więc o 220 dni więcej niż średnio na świecie i aż o 305 dni więcej 

niż w krajach OECD. Pozytywny jest natomiast prawie 3 i 2-krotnie niższy koszt 

zawarcia umowy niż w pozostałych przypadkach16.

14  Doing Business 2012, op. cit., s. 120.
15  Ibid. 
16  Ibid.
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Podobnie na odległym miejscu jak w przypadku zawierania umów znalazła 

się Polska w kwestiach związanych z zakończeniem działalności przedsiębiorstwa. 

87. miejsce oznacza dość dużą liczbę procedur i stawia Polskę w sąsiedztwie ta-

kich krajów jak: Bułgaria, Mołdawia, Etiopia, Senegal, Togo, Sudan, Kenia17, Sal-

wador, czy Argentyna. W Polsce został zaobserwowany dłuższy czas związany 

z ostatecznym zamykaniem spraw fi rmy niż średnio na świecie i w krajach OECD 

oraz znacznie wyższy koszt niż w krajach OECD. Negatywnym aspektem jest rów-

nież niski poziom stopy zwrotu, który w Polsce wyniósł zaledwie 31,5 centów na 

1 dolara, w porównaniu z 37,5 centami na świecie i ponad 68 centami w krajach 

OECD18.

Tab. 2.  Szczegółowe wskaźniki łatwości prowadzenia działalności gospodarczej dla 
Polski, świata i państw OECD o wysokim dochodzie – dane na 2012 rok

Polska 
– miejsce 

w rankingu 
– 62

Świat

Państwa 
OECD 

o wysokim 
dochodzie

Rozpoczęcie działalności gospodarczej:
Liczba procedur
Liczba dni
Koszt (% dochodu na 1 mieszkańca)
Minimalny kapitał (% dochodu na 
1 mieszkańca)

126
6

32
17,3
14,0

7
31

36,2
49,1

5
12

4,7
14,1

Pozwolenia na budowę:
Liczba procedur
Liczba dni
Koszt (% dochodu na 1 mieszkańca)

160
30

301
53,6

16
193
390

14
152

54,1

Dostęp do elektryczności:
Liczba procedur
Liczba dni
Koszt (% dochodu na 1 mieszkańca)

64
4

143
209,3

Brak 
da-

nych

4,7
103

93

Rejestracja własności:
Liczba procedur
Liczba dni
Koszt (% dochodu na 1 mieszkańca)

89
6

152
0,4

6
59

5,7

5
31

4,4

Kredyt:
Wskaźnik siły prawa (1-10)
Wskaźnik dostępu do informacji kredytowej (0-6)

8
9
5

5,8
4,2

7,2
4,9

Ochrona inwestorów:
Wskaźnik zakresu jawności (0-10)
Wskaźnik odpowiedzialności zarządu (0-10)
Wskaźnik łatwości dopasowania udziałow-
ców (0-10)
Wskaźnik siły ochrony inwestorów (0-10)

46
7
2

9
6 5,2 6,0

Podatki:
Liczba płatności w ciągu roku
Czas (godz./rok)
Całkowita stopa podatkowa (% dochodu)

128
29

296
43,6

30
277

16
235

17  W przypadku Kenii są to wyniki subregionalne.
18  Doing Business 2012, op. cit., s. 120.
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Handel zagraniczny:
Liczba dokumentów eksportowych
Liczba dni potrzebnych do eksportu
Koszt eksportu (USD na kontener)
Liczba dokumentów importowych
Liczba dni potrzebnych do importu
Koszt importu (USD na kontener)

46
5

17
1050

5
16

1000

6,5
22,5

7,2
25,1

4,4
10,5

4,8
10,7

Zawieranie umów:
Liczba procedur
Liczba dni
Koszt (% umowy)

68
37

830
12

38
610

34,7

32
525

20

Zakończenie działalności fi rmy:
Czas (lata)
Koszt (% majątku)
Stopa zwrotu (centy na 1 dolara)

87
3

15
31,5

2,9
16

37,5

1,7
9

68,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie Doing Business 2012, Th e World Bank, Washington 2011, cały 

raport, w szczególności s. 120.

Powyższy ranking nie przedstawia Polski jako kraju o idealnych warunkach 

dla przedsiębiorców. Na 10 wskaźników Polska uzyskała zaledwie jeden bardzo 

dobry wynik (kredyt), dwa dobre (ochrona inwestorów i handel zagraniczny), trzy 

wskaźniki dość słabe (elektryczność, rejestracja własności, zawieranie umów) oraz 

cztery wskaźniki na niskim poziomie (procedury, czas i koszty rozpoczęcia dzia-

łalności gospodarczej, pozwolenia na budowę, podatki, zawieranie umów i zakoń-

czenie działania fi rmy). Co więcej, w porównaniu z innymi krajami Polska odno-

towała spadek w stosunku do roku poprzedniego o 3 miejsca19.

Tab. 3.  Zmiany wskaźnika łatwości prowadzenia działalności gospodarczej na rok 2011 
i 2012 w Polsce

2011 2012 Zmiana w rankingu

Miejsce w rankingu 59 62 -3

Rozpoczęcie działalności 115 126 -11

Uzyskanie pozwoleń 159 160 -1

Elektryczność 160 160 0

Rejestracja własności 87 89 -2

Uzyskanie kredytu 8 8 0

Ochrona inwestorów 44 46 -2

Podatki 128 128 0

Handel zagraniczny 36 46 -10

Zawieranie umów 69 68 +1

Zakończenie działalności fi rmy 74 87 -13

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.doingbusiness.org/rankings

Szczególnie niepokojące jest pogorszenie się sytuacji w zakresie rozpoczęcia 

i zakończenia działalności fi rmy oraz warunków do prowadzenia handlu zagra-

nicznego. Jedyna poprawa nastąpiła w zakresie zawierania umów.

19  www.doingbusiness.org/rankings
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2. Przedsiębiorczość w Polsce w statystykach Eurostatu

Rozwijanie przedsiębiorczości jest jednym z głównych celów Unii Europej-

skiej. Cel ten został określony zarówno w Strategii Lizbońskiej, jak i Odnowionej 

Strategii Lizbońskiej w 2005 roku. Zgodnie z nimi, oprócz zwiększenia zatrud-

nienia w gospodarce, poprawy zasobów pracy, modernizacji systemów pomocy 

społecznej, inwestycji w kapitał ludzki poprzez poprawę edukacji i umiejętności, 

celem rozwoju społeczno-gospodarczego UE jest poprawa możliwości przystoso-

wania się pracowników i przedsiębiorstw do zmiennych warunków makroekono-

micznych i procesu globalizacji20. 

Szczególne formy wsparcia zostały przewidziane dla tzw. SME21, gdyż to 

one zatrudniają największą liczbę pracowników, najbardziej przyczyniają się do 

zmniejszenia bezrobocia, najszybciej odpowiadają na potrzeby klientów, wymu-

szając poprawę konkurencyjności i dynamizując wzrost gospodarki. Cele UE w tej 

kwestii są następujące22: 

•  ograniczenie trudności administracyjnych i tworzenie ułatwień dla nowych 

przedsiębiorstw;

•  kreowanie środowiska sprzyjającego biznesowi;

•  promowanie innowacyjności i dostępu do funduszy dla przedsiębiorców;

•  rozszerzanie działania wolnego rynku;

•  włączenie prywatnego biznesu do strukturalnych zmian w gospodarce;

•  koordynacja i uzyskanie równowagi między polityką przemysłową, energetycz-

ną i na rzecz ochrony środowiska, w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju 

w całej UE.

W Unii Europejskiej najwięcej fi rm ma swoją siedzibę we Włoszech, Hiszpanii, 

Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Polska znalazła się na 6. miejscu w UE pod 

względem liczby funkcjonujących fi rm (7,2% fi rm działających w UE). Taki układ 

rankingowy jest skutkiem dużej populacji w tych właśnie krajach, a także funk-

cjonującej od wielu lat gospodarki rynkowej, umożliwiającej prowadzenie własnej 

działalności gospodarczej. 

Z danych statystycznych wynika, iż liczba funkcjonujących fi rm ma jednak 

niewielki związek z liczbą osób zatrudnionych. Największa liczba osób pracują-

cych w fi rmach została odnotowana w Niemczech (16,6% wszystkich pracujących 

w UE), Wielkiej Brytanii (13,7%), Włoszech (11,7%), następnie w Hiszpanii (10,7%) 

i Polsce (6,0%). Oznacza to, że w Niemczech i Wielkiej Brytanii istnieje stosunko-

wo więcej fi rm średnich, natomiast we Włoszech, Francji i Hiszpanii istnieje pro-

porcjonalnie więcej fi rm mikro i małych23. 

Ciekawe wnioski można wyciągnąć z analizy wskaźnika wartości dodanej 

i obrotu w działających w UE fi rmach. Największą wartość dodaną wykazały fi r-

my w Niemczech (20,4% wartości dodanej w UE) i jednocześnie największy ob-

rót (19,4% obrotu w UE). Oznacza to wysoką efektywność, wcale nie tak licznych 

20  Europe in fi gures. Eurostat yearbook 2010, Eurostat – European Commision, Belgium 2010, s. 279.
21  Pojęcie SME (small and medium enterprises) odnosi się również do fi rm mikro, nie tylko do fi rm 

małych i średnich, a więc w sumie do zatrudnionych w przedsiębiorstwach między 1 a 249 pracow-
nikami.

22  Europe in fi gures…, op. cit., s. 348 oraz European Business. Facts and Figures, Eurostat – European 
Commision, Belgium 2009, s. 10.

23  European Business…, op. cit., s. 22.
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w stosunku do populacji, fi rm niemieckich. Na drugim i trzecim miejscu za Niem-

cami znalazły się Wielka Brytania i Francja, z wartością dodaną odpowiednio 

19,0% i 14,1% wartości dodanej UE oraz obrotem odpowiednio 15,9% i 14,3% 

obrotu UE. Oznacza to, podobnie jak w przypadku Niemiec, wysoką efektywność 

fi rm w Wielkiej Brytanii oraz bardzo wysoką efektywność fi rm we Francji, zarów-

no w zakresie wartości dodanej jak i obrotu, w przeliczeniu na 1 zatrudnionego. 

Na kolejnych miejscach znalazły się Włochy i Hiszpania z wartością dodaną od-

powiednio 11,2% i 9,5% UE i obrotem 12,4% i 9,2% UE, co oznacza dość niską 

efektywność fi rm we Włoszech w stosunku do liczby osób zatrudnionych i propor-

cjonalną do zatrudnionych efektywność fi rm w Hiszpanii.

Wartość dodana przedsiębiorstw w Polsce jest proporcjonalna do liczby za-

trudnionych i do liczby fi rm (we wszystkich przypadkach 6. miejsce w UE). Nie-

co gorzej przedstawiają się statystyki związane z obrotem, który wyniósł zaledwie 

2,5% obrotu UE. Polskę w rankingu wyprzedziły, oprócz państw przodujących 

w większości dziedzin, także Holandia (5,1% obrotu w UE), Belgia (3,6%) i Szwecja 

(2,7%). Taka niekorzystna sytuacja może być skutkiem niższych cen uzyskiwanych 

za sprzedaż towarów i usług w Polsce, ograniczonymi realnymi możliwościami 

ekspansji na rynki państw bardziej rozwiniętych gospodarczo, a także niską war-

tością polskiej waluty przez wiele lat24.

Tab. 4.  Liczba przedsiębiorstw, wartość dodana, liczba zatrudnionych w przedsiębior-
stwach w wybranych krajach UE w 2006 roku

Państwo
Liczba fi rm
(jako % fi rm 

w UE-27)

Wartość do-
dana

(jako % fi rm 
w UE-27)

Liczba zatrud-
nionych

(jako % fi rm 
w UE-27)

Obrót 
(jako % fi rm 

w UE-27)

UE (27) 100,0 100,0 100,0 100,0

Belgia 2,0 2,7 1,9 3,6

Bułgaria25 1,2 1,4 1,4 0,3

Czechy 4,2 1,2 2,7 1,5

Dania 1,0 2,1 1,4 2,0

Niemcy 8,8 20,4 16,6 19,4

Estonia 0,2 0,1 0,3 0,2

Irlandia 0,5 1,6 0,8 1,5

Grecja 4,1 1,2 2,9 1,3

Hiszpania 13,1 9,5 10,7 9,2

Francja 11,6 14,1 11,3 14,3

Włochy 19,1 11,2 11,7 12,4

Cypr26 0,2 0,2 0,2 0,1

Łotwa 0,3 0,2 0,5 0,2

Litwa 0,6 0,2 0,7 0,2

Luksemburg 0,1 0,3 0,2 0,3

Węgry 2,7 0,7 2,0 1,1

Malta27 Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych

24  Ibid, s. 22.
25  2005 rok.
26  2005 rok.
27  Udział w UE-27 obliczony dla 2005 roku.
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Holandia28 2,5 3,7 3,7 5,1

Austria 1,4 2,4 1,9 2,3

Polska29 7,2 6,0 6,0 2,5

Portugalia 4,3 1,3 2,5 1,4

Rumunia30 2,1 3,2 3,2 0,7

Słowenia 0,5 0,3 0,5 0,3

Słowacja 0,3 0,3 0,7 0,4

Finlandia 1,0 1,5 1,0 1,5

Szwecja 2,7 2,9 2,1 2,7

Wielka 
Brytania

8,0 19,0 13,7 15,9

Źródło: na podstawie European Business. Facts and Figures, Eurostat – European Commision, Belgium 

2009, s. 22.

Wskaźnikiem mówiącym o przedsiębiorczości i aktywności ludności danego 

kraju jest tzw. gęstość SME, a więc liczba przedsiębiorstw przypadająca na 1000 

mieszkańców. Średnio w UE na 1000 mieszkańców przypada 40 fi rm, a najbardziej 

aktywnymi są obywatele Czech i Portugalii (ponad 80 fi rm na 1000 mieszkańców), 

następnie Hiszpanii, Szwecji i Węgier (ponad 50 fi rm na 1000 mieszkańców). Naj-

mniej chętnie przedsiębiorstwa zakładane są przez Słowaków (9 fi rm), Rumunów, 

Niemców i Brytyjczyków (po ponad 20 fi rm). Polska znalazła się nieco poniżej 

średniej UE, z 40 fi rmami na 1000 mieszkańców31. 

Widoczne są tutaj zatem różne przyczyny zakładania własnych fi rm, a także 

czynniki zniechęcające do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zgod-

nie z różnorodnymi teoriami32 fi rmy mogą być zakładane z powodu braku możli-

wości innego zatrudnienia (np. utrata dotychczasowej pracy, niemożność znalezie-

nia pracy po ukończeniu szkoły, konieczność zabezpieczenia bytu sobie i rodzinie), 

a także z powodów pozytywnych, takich jak np.: dostrzeżenie szansy rynkowej 

na nowy produkt lub usługę, chęć realizacji własnych marzeń i ambicji, dążenie 

do autonomii zawodowej oraz chęć osiągnięcia sukcesu materialnego. Natomiast 

czynnikami zniechęcającymi do założenia fi rmy są np.: niestabilna sytuacja eko-

nomiczna i polityczna w kraju, trudności administracyjne (procedury, koszty, do-

stępność do kredytu, podatki, koncesje i zezwolenia), czy brak klimatu dla przed-

siębiorców (np. instytucji wspierających biznes).

28  2005 rok.
29  2005 rok.
30  2005 rok.
31  European Business…, op. cit., s. 46. Podobne wnioski można wyciągnąć na podstawie danych z ba-

dania GEM na początku XXI wieku. Ponadto wśród 40 państw świata, badanych przez Global En-
trepreneurship Monior w latach 2002-2003, Polska została zaliczona do najmniej przedsiębiorczych 
państw, obok Chorwacji, Francji, Holandii, Japonii i Rosji. Wskaźnik przedsiębiorczości okazał się 
prawie 15-krotnie niższy niż w liderującym rankingowi Chile. Więcej na ten temat patrz: Global 
Entrepreneurship Monitor. 2004 Executive Report, Babson College & London Business School, London 
2005, s. 17, 18, 19, 20, 22 oraz Global Entrepreneurship Monitor. 2003 Executive Report, Babson College 
& London Business School, London 2004, s. III, 9.

32  J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i 
Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 60.
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Tab. 5. Gęstość SME w wybranych państwach Unii Europejskiej w 2006 roku

Państwo Gęstość SME

UE (27) 40

Czechy 83

Portugalia 82

Włochy 66

Hiszpania 58

Szwecja 58

Węgry 53

Norwegia 53

Luksemburg 50

Słowenia 49

Finlandia 39

Dania 39

Francja 38

Litwa 38

Polska 38

Austria 36

Estonia 34

Bułgaria 33

Holandia 32

Łotwa 31

Wielka Brytania 27

Niemcy 22

Rumunia 21

Słowacja 9

Źródło: szacunki własne na podstawie European Business. Facts and Figures, Eurostat – European Com-

mision, Belgium 2009, s. 46.

We wszystkich krajach Unii Europejskiej dominują fi rmy mikro, a więc za-

trudniające średniorocznie do 9 pracowników. Średnio w UE jest ich 91,8% ze 

wszystkich fi rm. O wiele mniejsze znaczenie w gospodarce mają małe fi rmy (za-

trudniające od 10 do 49 pracowników) – 6,9% wszystkich fi rm, fi rmy średnie 

– 1,1% i fi rmy duże – 0,2%. We wszystkich krajach udział SME w gospodarce wy-

niósł między 98,9% a 99,9% wszystkich fi rm. Najmniejszy udział SME został zaob-

serwowany na Słowacji, a największy w Hiszpanii i Włoszech. 
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W Polsce fi rm mikro, małych i średnich jest 99,8% ze wszystkich funkcjo-

nujących fi rm, z tym że w porównaniu z innymi państwami w Europie dominują 

tu fi rmy mikro (95,9% fi rm), z kolei najmniej jest fi rm małych (2,9%) i średnich 

(1,0%). Świadczy to z jednej strony o popularności formy samozatrudnienia i o du-

żym rozdrobnieniu fi rm, z drugiej strony o dużej przedsiębiorczości wymuszonej 

Polaków, którzy często nie mając możliwości podjęcia pracy u innego pracodawcy, 

podejmują szansę/ryzyko prowadzenia własnej fi rmy33. 

Tab. 6.  Przegląd przedsiębiorstw w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Norwegii, 
ze względu na wielkość fi rm w 2006 roku

Państwo
Tzw. 
SME

Mikro fi rmy 
(1–9 

pracowników)
udział %

Małe fi rmy
(10–49 

pracowników) 
– udział %

Średnie fi rmy
(50–49 

pracowników) 
– udział %

Duże fi rmy 
(250 + 

pracowników) 
– udział %

UE – 2734 99,8 91,8 6,9 1,1 0,2

Bułgaria35 99,7 89,5 8,5 1,7 0,3

Czechy 99,8 95,1 3,8 0,8 0,2

Dania 99,7 86,8 11,0 1,9 0,3

Niemcy 99,5 83,1 14,1 2,3 0,5

Estonia 99,6 83,1 13,8 2,7 0,4

Hiszpania 99,9 92,2 6,8 0,8 0,1

Francja 99,8 92,3 6,5 1,0 0,2

Włochy 99,9 94,6 4,8 0,5 0,1

Łotwa 99,7 83,3 13,7 2,6 0,3

Litwa 99,7 88,4 9,3 2,0 0,3

Luksemburg 99,6 86,7 10,7 2,1 0,4

Holandia36 99,7 89,5 8,7 1,5 0,3

Austria 99,7 87,5 10,5 1,6 0,3

Polska37 99,8 95,9 2,9 1,0 0,2

Portugalia 99,9 94,6 4,7 0,7 0,1

Rumunia 99,6 88,1 9,4 2,1 0,4

Słowenia 99,7 92,8 5,7 1,3 0,3

Słowacja 98,8 72,7 21,0 5,1 1,2

Finlandia 99,7 92,8 5,8 1,1 0,3

Szwecja 99,8 94,2 4,8 0,8 0,2

Wielka Brytania 99,6 87,5 10,5 1,7 0,4

Norwegia 99,8 91,6 7,2 1,0 0,2

Źródło: na podstawie European Business. Facts and Figures, Eurostat – European Commision, Belgium 

2009, s. 48.

33  European Business. Facts and Figures, Eurostat – European Commision, Belgium 2009, s. 48.
34  2005 rok.
35  2005 rok.
36  2005 rok.
37  2005 rok.
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Z danych Eurostatu wynika, iż średnio w UE największą wartość dodaną do-

starczają duże fi rmy (ponad 43% całej wartości dodanej), a następnie fi rmy mikro 

(20,2% wartości dodanej). W Polsce duże fi rmy dostarczają ponad 48% wartości 

dodanej, przy 18,3% udziale fi rm mikro, 21,6% fi rm średnich i zaledwie 11,8% 

fi rm małych. Podobne wskaźniki można zauważyć również w Czechach i Rumu-

nii. W najnowocześniejszych krajach UE duże fi rmy mają mniejsze znaczenie dla 

gospodarki, ustępując fi rmom mikro i małym. Takim przykładem jest Hiszpania, 

z udziałem fi rm mikro w wartości dodanej 26,5% i fi rm małych 24,1%, czy Włochy 

z udziałem 32,7% fi rm mikro i 23% fi rm małych. Natomiast w nowoczesnym kraju 

spoza UE – Norwegii, udział fi rm mikro wyniósł 29,8%, fi rm małych – 15,7%, śred-

nich – 18,9%, a dużych – 35,5%38. Wskaźniki te ukazują słabość małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce oraz to, iż w wielu przypadkach fi rmy te walczą o prze-

trwanie, nie przyczyniając się do znacznego wzrostu gospodarki.

Tab. 7.  Wartość dodana przedsiębiorstw w wybranych krajach UE i Norwegii wg wiel-
kości fi rmy w 2006 roku

Państwo
Wartość dodana
(euro 1000 mln)

Firmy 
mikro

Małe 
fi rmy

Średnie 
fi rmy 

Duże 
fi rmy

UE (27) 5 650,2 20,2 18,8 17,8 43,1

Czechy 67,6 18,8 16,0 19,9 45,3

Hiszpania 536,8 26,5 24,1 17,3 32,1

Francja 795,3 21,0 18,7 15,6 44,8

Włochy 631,3 32,7 23,0 16,1 28,3

Polska 130,7 18,3 11,8 21,6 48,3

Rumunia 35,1 13,9 15,8 19,8 50,4

Szwecja39 179,6 20,3 18,2 18,1 43,5

Wielka Brytania 1 072,6 18,5 15,5 16,6 49,3

Norwegia 145,1 29,8 15,7 18,9 35,5

Źródło: Europe in fi gures. Eurostat yearbook 2010, Eurostat – European Commision, Belgium 2010, s. 359.

Specyfi cznym przykładem problemów z wielkością wartości dodanej w sto-

sunku do liczby pracowników jest sektor wydobywczy, w tym górnictwo w Polsce. 

Polska wyróżnia się w porównaniu z innymi krajami UE wysokim wskaźnikiem 

zatrudnienia. Duże zatrudnienie nie przekłada się jednak na wysoką wartość do-

daną w sektorze w porównaniu z innymi krajami. 

38  Europe in fi gures…, op. cit., s. 359.
39  2007 rok.
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Tab. 8.  Czołowi producenci Unii Europejskiej w sektorze wydobywczym, w tym w gór-
nictwie w 2006 roku

l.p.

Największa wartość dodana Największa liczba pracowników

Państwo
(mln 
euro)

% 
udział 
UE-27

Państwo (tys.)
% 

udział 
UE-27

1. Wlk. Brytania 34 978 39,5 Polska 188,6 24,4

2. Dania 7712 8,7 Rumunia 134,3 17,4

3. Włochy 7323 8,3 Niemcy 87,6 11,9

4. Niemcy 6473 7,3 Wlk. Brytania 65,6 9,0

5. Polska 5745 6,9 Czechy 44,4 6,1

Źródło: na podstawie European Business. Facts and Figures, Eurostat – European Commision, Belgium 

2009, s. 67.

Z analizy liczby pracowników zatrudnionych w fi rmach mikro, małych, śred-

nich i dużych we wszystkich sektorach gospodarki, również nie można wyciągnąć 

dla Polski zbyt optymistycznych wniosków. Na tle średnich danych z UE w Polsce 

pracuje duża liczba osób w fi rmach dużych (48,3% zatrudnionych, w porównaniu 

z 43,1% w UE) i średnich (21,6%, w porównaniu z 17,8% w UE), natomiast znacz-

nie mniejsza liczba osób jest zatrudniona w fi rmach mikro i małych – odpowied-

nio 18,3% i 15,8% zatrudnionych, w porównaniu z 20,2% i 18,8% średnio w UE40. 

W większości państw o bardziej nowoczesnej gospodarce większa liczba osób pra-

cuje w fi rmach mikro i małych, natomiast mniejsza w fi rmach średnich i dużych. 

Duże fi rmy zwykle gorzej dostosowują się do zmieniających się potrzeb rynku, 

stąd konieczne jest wsparcie rządu i UE dla sektora SME w Polsce.

Tab. 9.  Liczba pracowników w przedsiębiorstwach w wybranych krajach UE i Norwegii 
wg wielkości fi rmy w sektorze niefi nansowym w 2006 roku

Państwo
Liczba pra-
cowników

(w tysiącach)

Firmy mikro
(1-9 pra-

cowników) 
– udział %

Małe fi rmy
(10-49 pra-
cowników) 
– udział %

Średnie 
fi rmy (50-49 

pracow-
ników) 

– udział %

Duże fi rmy
(250 + pra-
cowników) 
– udział %

UE (27) 129 773 29,6 20,7 17,0 32,6

Czechy 3539 29,0 18,7 19,8 32,5

Hiszpania 13 908 37,7 25,5 14,8 22,0

Francja 14 663 24,7 20,8 16,2 38,3

Włochy 15 177 46,9 21,6 12,5 19,0

Polska 7882 38,6 11,6 18,7 31,3

Rumunia 4114 21,2 19,8 22,6 36,4

Szwecja41 2874 24,2 21,0 18,3 36,3

Wielka 
Brytania

17 737 21,5 17,9 15,4 45,2

Norwegia 1329 26,5 25,0 18,3 30,3

Źródło: Europe in fi gures. Eurostat yearbook 2010, Eurostat – European Commision, Belgium 2010, s. 360.

40  Europe in fi gures…, op. cit., s. 360.
41  Dane na 2007 rok.
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Średnio w państwach UE 60% przedsiębiorstw oferuje szkolenia zawodowe 

dla swoich pracowników, natomiast w Polsce jest to zaledwie 35% fi rm. Wskaźniki 

gorsze od Polski odnotowały tylko trzy kraje: Bułgaria – 29%, Grecja – 21% i Wło-

chy – 32%. Najwięcej przedsiębiorstw szkolących swoich pracowników znajduje się 

w Austrii (81%), Danii (85% fi rm) i Wielkiej Brytanii (90%), a także w kraju spoza 

UE – Norwegii (86% fi rm)42. Jest to kolejny wskaźnik świadczący o słabej kondycji 

przedsiębiorstw w Polsce. Firmy, które nie oferują szkoleń, mają trudności z dosto-

sowaniem się do wyzwań współczesnej gospodarki, są mniej innowacyjne i mogą 

mieć mniejszą wartość dodaną dla gospodarki.

Tab. 10.  Szkolenia zawodowe oferowane przez przedsiębiorstwa w państwach UE i Nor-
wegii w 2005 roku

Państwo
Szkolenia zawodowe

(% wszystkich przedsiębiorstw)
UE (27) 60
Belgia 63
Bułgaria 29
Czechy 72
Dania 85
Niemcy 69
Estonia 67
Irlandia 67
Grecja 21
Hiszpania 47
Francja 74
Włochy 32
Cypr 51
Łotwa 36
Litwa 46
Luksemburg 72
Węgry 49
Malta 46
Holandia 75
Austria 81
Polska 35
Portugalia 44
Rumunia 40
Słowenia 73
Słowacja 60
Finlandia 77
Szwecja 78
Wielka Brytania 90
Norwegia 86

Źródło: na podstawie Europe in fi gures. Eurostat yearbook 2010, Eurostat – European Commision, Bel-

gium 2010, s. 277.

Kolejnym wskaźnikiem mówiącym o stanie przedsiębiorstw w danym kraju są 

wydatki fi rm na badania i rozwój (B+R). W 2007 roku średnio państwa UE wy-

dawały na ten cel 1,18% PKB, w strefi e euro 1,19% PKB, natomiast w Polsce było to 

zaledwie 0,17% PKB. Gorsze wyniki osiągnęły jedynie tylko takie kraje jak Bułga-

ria i Grecja (po 0,15% PKB) i Cypr (0,10% PKB). Największy udział w wydatkach 

42  Europe in fi gures…, op. cit., s. 277.
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na badania i rozwój miały fi rmy w Niemczech – 1,77% PKB, Austrii – 1,81% PKB 

i w Finlandii – 2,51%. Tak niewielkie wydatki na B+R w Polsce są skutkiem trudnej 

sytuacji ekonomicznej fi rm, nikłego stopnia połączenia fi rm z sektorem szkolni-

ctwa wyższego i pracownikami naukowymi oraz przeświadczenia, iż to głównie 

rząd odpowiedzialny jest za sferę badań i rozwoju. 

Powyższe dane potwierdzone są również przez statystyki na temat pracow-

ników naukowych pracujących w przedsiębiorstwach – w Polsce zaledwie 16% 

pracowników naukowych decyduje się na pracę w fi rmie, natomiast aż prawie 63% 

z nich jest zatrudnionych na uczelniach wyższych. W krajach UE blisko 49% pra-

cowników naukowych pracuje w przedsiębiorstwach, 36,1% w szkolnictwie wyż-

szym, a 13,8% w sektorze rządowym. W krajach o najwyższych wydatkach fi rm 

na B+R około 60% naukowców pracuje w fi rmach biznesowych (Niemcy – 60,8%, 

Austria – 63,3%, Finlandia – 56,4%, Dania – 61,4%), a zaledwie około 30% na 

uczelniach wyższych (w Niemczech to zaledwie 23,9% pracowników)43.

Tab. 11.  Wydatki przedsiębiorstw na badania i rozwój w 2002 i 2007 roku oraz pracowni-
cy naukowi w przedsiębiorstwach biznesowych w 2007 roku – wybrane kraje

Państwo

Wydatki 
brutto 

(jako % 
PKB)
2002

Wydatki 
brutto 

(jako % 
PKB)
2007

Pracownicy 
naukowi

w fi rmach
(jako % 

wszystkich)

Pracownicy 
naukowi

w szkolnictwie 
wyższym (jako 
% wszystkich)

UE (27) 1,20 1,18 48,8 36,1

Strefa euro 1,18 1,19 50,6 33,9

Belgia 1,37 1,30 51,3 41,1

Bułgaria 0,09 0,15 11,8 32,2

Czechy 0,73 0,98 44,8 31,1

Dania 1,73 1,66 61,4 30,4

Niemcy 1,72 1,77 60,8 23,9

Estonia 0,22 0,54 26,0 56,5

Grecja 0,18 0,15 29,3 59,5

Hiszpania 0,54 0,71 34,3 48,0

Cypr 0,06 0,10 22,6 57,9

Łotwa 0,17 0,19 11,0 71,4

Litwa 0,11 0,23 15,4 64,9

Austria 1,43 1,81 63,3 31,7

Polska 0,11 0,17 16,0 62,8

Portugalia 0,25 0,61 30,9 46,8

Rumunia 0,23 0,22 41,2 27,1

Słowenia 0,88 0,87 41,1 26,5

Słowacja 0,37 0,18 12,9 63,6

Finlandia 2,35 2,51 56,4 31,2

Wielka Brytania 1,16 1,15 52,2 40,7

Turcja 0,15 0,30 30,8 59,5

Islandia 1,69 1,50 48,4 28,1

Norwegia 0,95 0,88 50,1 34,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie Europe in fi gures. Eurostat yearbook 2010, Eurostat – Europe-

an Commision, Belgium 2010, s. 589.

43  Europe in fi gures…, op. cit., s. 589.
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Polskie przedsiębiorstwa z wyżej wymienionych powodów są również mało 

innowacyjne. W Polsce, Bułgarii, Rumunii, na Słowacji, Węgrzech, Litwie mniej 

niż ¼ fi rm jest innowacyjna, w porównaniu z 38,9% średniej w UE, 62,6% w Niem-

czech, ponad 50% w Belgii, Finlandii i Austrii. Najniższe wskaźniki są odnotowane 

na Łotwie – zaledwie 16,2% fi rm jest innowacyjna44.

Czynnikiem wpływającym na prowadzenie działalności gospodarczej, 

a w szczególności na przyciąganie inwestorów i zwiększanie zatrudnienia, są koszty 

działalności, w tym koszty osobowe. Państwami UE, w których siła robocza jest 

najdroższa, są: Cypr (22% kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa to koszty oso-

bowe), Francja (19%), Wielka Brytania (18,8%), Szwecja (18,4%), Niemcy (18,2%) 

i Austria (17,9%). Państwami o najniższych kosztach osobowych są: Bułgaria (7,2% 

kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa to koszty osobowe), Łotwa (9,4%), Węgry 

(9,7%), Polska i Słowacja (po 10,2%) i Czechy (10,8%)45.

Tab. 12.  Koszty operacyjne prowadzenia działalności gospodarczej, w tym koszty oso-
bowe, w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2006 roku

Państwo
Koszty zakupu dóbr i usług

(jako % kosztów operacyjnych)
Koszty osobowe

(jako % kosztów operacyjnych)
UE (27) 83,9 16,1
Belgia 87,8 12,2
Bułgaria46 92,8 7,2
Czechy 89,2 10,8
Dania 82,7 17,3
Niemcy 81,8 18,2
Estonia 88,7 11,3
Grecja 87,0 13,0
Hiszpania 84,4 15,6
Francja 81,0 19,0
Włochy 87,2 12,8
Cypr47 78,0 22,0
Łotwa 90,6 9,4
Litwa 88,8 11,2
Luksemburg 88,1 11,9
Węgry 90,3 9,7
Holandia 83,9 16,1
Austria 82,1 17,9
Polska48 89,8 10,2
Portugalia 86,0 14,0
Rumunia 89,1 10,9
Słowenia 84,5 15,5
Słowacja 89,8 10,2
Finlandia 84,8 15,2
Szwecja 81,6 18,4
Wielka Brytania 81,2 18,8
Norwegia 82,5 17,5

Źródło: na podstawie European Business. Facts and Figures, Eurostat – European Commision, Belgium 2009, s. 32.

44  Ibid, s. 602-603. Dane na 2006 rok.
45  Ibid, s. 32.
46  2005 rok.
47  2005 rok.
48  2005 rok.



33
Przedsiębiorczość w Polsce. Polska na tle innych państw w rankingach … Marta Gębska

W przypadku kosztów pracy w przeliczeniu na pracownika zatrudnionego w sek-

torze przemysłu i usług, dane statystyczne również przedstawiają się ciekawie. Wskaź-

nik kosztów osobowych związany jest ściśle z kosztami pracy. Większość państw z naj-

większymi kosztami osobowymi to jednocześnie państwa z wysokimi kosztami pracy. 

Z danych UE wynika, iż największe koszty pracy występują w krajach skandynawskich, 

np. w Danii – 20 euro/godz., Szwecji – 34 euro/godz. i Finlandii – 28 euro/godz. oraz 

w krajach Beneluxu, np. w Luksemburgu i Belgii – po 33 euro/godz., Holandii – 28 

euro/godz., a także w Niemczech, Austrii i Wielkiej Brytanii – po 28 euro/godz. Tak 

wysokie koszty pracy są znacznie wyższe od średniej w UE, wynoszącej 20 euro/godz.

Państwa o najniższych kosztach pracy to również w większości państwa o naj-

niższych kosztach osobowych, a więc przede wszystkim nowe państwa UE: Buł-

garia – 2 euro/godz., Rumunia – euro/godz., państwa bałtyckie: Litwa, Łotwa – po 

5 euro/godz. i Estonia – 7 euro/godz., a także kraje Europy Środkowej – Polska 

i Węgry – po 7 euro/godz., Czechy – 8 euro/godz. i Słowacja – 6 euro/godz.49

Wielu polskich przedsiębiorców skarży się na wysokie koszty pracy i koszty 

osobowe, szczególnie przy zatrudnieniu pracowników na umowę w ramach sto-

sunku pracy, jednak w porównaniu z większością państw UE, te koszty nie są duże. 

Przy właściwej polityce władz państwa wobec inwestorów, możliwe jest zatem wy-

korzystanie przewagi konkurencyjnej Polski i innych państw regionu.

Tab. 13.  Przeciętne koszty pracy na 1 godzinę w sektorze przemysłu i usług wśród pracow-
ników pełnoetatowych w państwach UE oraz w Szwajcarii i Islandii w 2007 roku

Państwo Koszt pracy (euro/godz.)

UE (27)50 20

Dania 35

Szwecja 34

Luksemburg 33

Belgia 33

Finlandia 28

Niemcy 28

Austria 28

Holandia51 28

Wielka Brytania 28

Francja 26

Hiszpania 17

Słowenia 12

Cypr52 12

Portugalia 11

Malta53 9

Czechy 8

Węgry 7

Polska 7

Estonia 7

49  Eurostat yearbook 2010…, op. cit., s. 309.
50  2006 rok.
51  2005 rok.
52  2006 rok.
53  2006 rok.
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Słowacja 6

Łotwa54 5

Litwa 5

Rumunia 4

Bułgaria 2

Szwajcaria55 34

Islandia56 33

Źródło: szacunki własne na podstawie Eurostat yearbook 2010, Eurostat – European Commision, Bel-

gium 2010, s. 309.

3.  Przedsiębiorstwa aktywne w Polsce w latach 2003–2010 
wg Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Uzupełnieniem dotychczasowych rozważań niech będą informacje dotyczące 

liczby przedsiębiorstw aktywnych w Polsce. W latach 2003-2009 było ich od 1,673 

mln do 1,788 mln. Największą liczbę fi rm odnotowano w 2008 roku, a więc w roku, 

pod koniec którego rozpoczął się kryzys ekonomiczny. W badanym czasie domi-

nowały mikrofi rmy, a zdecydowanie najmniej było fi rm dużych57.

Tab.14.  Liczba przedsiębiorstw aktywnych w Polsce ogółem i w poszczególnych gru-
pach wg wielkości fi rmy w latach 2003–2009 (w tysiącach)

Wielkość 
fi rmy/rok

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ogółem 1726,5 1715,00 1676,80 1714,90 1771,10 1788,30 1673,50

0–9 1666,7 1653,90 1615,20 1653,00 1713,20 1714,80 1604,40

10–49 42,8 44,40 44,50 44,20 45,20 54,30 50,20

50–249 14,4 14,00 14,30 14,70 15,50 16,10 15,80

>249 2,7 2,75 2,84 2,98 3,25 3,21 3,11

Źródło: na podstawie: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s.16.

Od 2003 roku liczba fi rm nowopowstałych stale wzrastała, poza 2004 i 2007 

rokiem. Ciekawym jest, iż najmniej nowych fi rm powstało w roku wejścia Polski 

do Unii Europejskiej (zaledwie około 235 tysięcy), a najwięcej fi rm – w czasie kry-

zysu ekonomicznego (około 410 tysięcy i 465 tysięcy, odpowiednio w 2009 i 2010 

roku). Można się domyśleć, iż Polacy, tracąc zatrudnienie u dotychczasowego pra-

codawcy, byli zmuszeni do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, tak więc 

była to raczej przedsiębiorczość wymuszona. 

W tym samym czasie średnio ponad 200 tysięcy fi rm było likwidowanych. 

Najwięcej fi rm zlikwidowano w 2009 roku (około 380 tysięcy), a więc w czasie 

pierwszego pełnego roku z recesją gospodarczą i jednocześnie bardzo intensywne-

54  2008 rok.
55  2006 rok.
56  2006 rok.
57  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsię-

biorczości, Warszawa 2011, s.16.
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go zakładania fi rm. Najmniejszą dynamikę zakładania i likwidowania fi rm można 

było zaobserwować przed wejściem Polski do UE i na początku członkowstwa. 

Pozytywnym faktem jest to, iż we wszystkich latach liczba fi rm zakładanych prze-

wyższała liczbę fi rm likwidowanych oraz to, że w 2010 roku, mimo nadal trwające-

go kryzysu, nastroje przedsiębiorców były dość dobre, co poskutkowało znacznym 

zmniejszeniem liczby zamykanych fi rm w stosunku do roku poprzedniego58. 

W badanym czasie współczynnik przeżycia pierwszego roku działalności wy-

nosił ponad 60% fi rm. Oprócz 2004 roku (61,6% fi rm) tendencja przeżycia była 

rosnąca i wynosiła np. 70,7% fi rm w 2007 roku i aż 77% w 2009 roku. Zatem we-

dług danych Głównego Urzędu Statystycznego pierwszy rok działania przeżywały 

trzy na cztery fi rmy, jednak wskaźnik przeżywalności malał w kolejnych latach 

i wynosił 54% w drugim roku i 31% w piątym roku, a tym samym był jednym 

z najniższych w Europie59.

Wykres 1.  Liczba przedsiębiorstw nowopowstałych i zlikwidowanych (w tysiącach) 
oraz współczynnik przeżycia pierwszego roku działalności (w %) w Polsce 
w latach 2003-2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 18. 

Ostatnim analizowanym wskaźnikiem jest przeżywalność mikrofi rm i fi rm 

małych, założonych w 2005 roku, a więc w pierwszym pełnym roku członkowstwa 

Polski w UE. Najtrudniejszy okazał się pierwszy rok działalności, który przeżyło 

tylko 67,7% fi rm. W kolejnych latach wskaźnik poprawiał się, aż w 2010 roku wy-

niósł on 90% fi rm. W sumie w badanym okresie (w ciągu 5 lat) wskaźnik przeży-

walności wyniósł 33,1% fi rm założonych w 2005 roku)60.

58 Ibid, s. 19.
59 Ibid, s. 18–19.
60 Ibid, s. 92.
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Wykres 2.  Przedsiębiorstwa powstałe w 2005 roku (lewa oś i kolumny – w tysiącach) – 
wskaźnik przeżywalności w kolejnych latach (prawa oś i linia łamana – w %)

Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 92. 

Podsumowanie

Z analizy wskaźników dotyczących łatwości rozpoczęcia i prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej w Polsce nie można wyciągnąć optymistycznych wniosków. 

Na tle państw UE i OECD, większość wskaźników prezentuje się znacznie gorzej. 

Co więcej, pod względem łatwości prowadzenia fi rmy, Polskę wyprzedza wiele kra-

jów Ameryki Południowej, Azji, czy Afryki. Zaledwie w przypadku jednego wskaź-

nika Polska mieści się w czołówce światowej (dostępność kredytu), a w przypad-

ku ochrony inwestorów i handlu zagranicznego – znajduje się na dobrej pozycji. 

Można z tego wyciągnąć wniosek, iż władze kraju bardziej sprzyjają inwestorom 

zagranicznym w Polsce, niż rodzimym przedsiębiorcom, oferując niektóre udo-

godnienia dla fi rm krajowych, zajmujących się importem i eksportem. 

W przypadku dostępu do elektryczności, rejestracji własności, zawierania 

umów i działań związanych z zakończeniem funkcjonowania fi rmy, Polska znaj-

duje się na dość odległych pozycjach w rankingu międzynarodowym. Najgorzej 

natomiast przedstawia się sytuacja w kwestiach podatkowych, czasu związanego 

z uruchomieniem działalności gospodarczej, szczególnie jeśli fi rma ubiega się 

o koncesje lub zezwolenia, a także w przypadku ubiegania się o pozwolenie na 

budowę.

Statystyki dotyczące wartości dodanej przedsiębiorstw, obrotu, liczby pracu-

jących w SME, szkoleń oferowanych przez fi rmy, realizowanych działań z zakresu 

badań i rozwoju, a także innowacyjności, przedstawiają Polskę jako kraj daleko 

poza średnią Unii Europejskiej. Jedynie wskaźnik gęstości SME zbliżony jest do 

średniej państw regionu. 

Jak zatem można podsumować warunki dla funkcjonowania fi rm w Polsce? 

Warunki były i pozostają trudne, szczególnie w niestabilnych politycznie i gospo-

darczo latach 90. XX wieku, a także obecnie – w czasie spowolnienia ekonomiczne-

go w skali globalnej. Jednak biorąc pod uwagę te trudne okoliczności, przedsiębior-

czość Polaków oceniam dość pozytywnie. Firmy, mimo iż są mniej innowacyjne 

niż w najbogatszych państwach Europy i nie oferują zbyt wielu szkoleń, a także 
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w nikłym stopniu powiązane są z sektorem badań i rozwoju, nadal są zakładane. 

Niestety jest to często jedyna forma zatrudnienia, a przedsiębiorczość okazuje się 

być raczej wymuszona, niż oparta na szansie rynkowej. Pozytywnym jest nato-

miast fakt bogatej oferty wsparcia UE dla przedsiębiorców w Polsce, szczególnie 

fi rm, które wykorzystują w swojej działalności nowe technologie.
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Wprowadzenie

Województwo lubelskie cechuje duża stopa bezrobocia. Jednocześnie jest to 

miasto wielu uczelni i szkół wyższych, które rokrocznie opuszcza wielu absolwen-

tów. Osoby te nie mogą liczyć na znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia. 

W poszukiwaniu pracy są zmuszone wyjeżdżać do innych miast lub godzić się na 

zatrudnienie w zawodach poniżej ich kwalifi kacji, w dodatku na podstawie umów 

zlecenia lub o dzieło. Rozwiązaniem dla tych osób, umożliwiającym podjęcie pracy 

zgodnej z ich kwalifi kacjami i predyspozycjami, mogłoby być samozatrudnienie. 

W Lublinie realizowanych jest wiele projektów sprzyjających kształtowaniu po-

staw przedsiębiorczych u młodzieży. Należą do nich m.in. projekty realizowane 

przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości lub przez urzędy pracy. Wydaje 

się, iż rozwój przedsiębiorczości osób młodych może stać się jednym z podstawo-

wych kierunków działania w rozwiązywaniu problemu bezrobocia w wojewódz-

twie lubelskim. 

W poszczególnych częściach artykułu przeanalizuję strukturę bezrobocia 

wśród młodzieży m.in. ze względu na przedział wiekowy; zaprezentuję informacje 

na temat bezrobocia młodzieży w zależności od ukończonej szkoły wyższej oraz 

kierunku studiów; dokonam charakterystyki atrakcyjności inwestycyjnej poszcze-

gólnych powiatów województwa lubelskiego; wskażę także jakie cechy sprzyjają 

a jakie utrudniają młodzieży prowadzenie działalności gospodarczej; jak również 

zaprezentuję i omówię bariery na jakie napotykają młodzi przedsiębiorcy planują-

cy rozpocząć działalność w województwie lubelskim.
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1.  Województwo lubelskie 
– struktura bezrobocia młodzieży

Województwo lubelskie cechuje wysoki wskaźnik bezrobocia, w tym bezrobo-

cia młodzieży. Dodatkowo stopa bezrobocia jest zróżnicowana w poszczególnych 

powiatach województwa. W poniższych tabelach przedstawię dane obrazujące 

bezrobocie młodzieży ze względu na wiek, ukończoną uczelnię oraz kierunek stu-

diów.

Tab. 1. Bezrobocie młodzieży w województwie lubelskim w dniu 31.12.2009 r.

Powiat Ogółem < 24 lat 25-34 lat

Bialski 6454 1801 2018

Parczewski 1983 563 615

Radzyński 3429 1102 1134

Włodawski 3439 857 1023

Biała Podlaska 3659 722 1184

Biłgorajski 3785 1107 1302

Chełmski 5184 1256 1654

Hrubieszowski 4953 1257 1625

Krasnostawski 4349 1221 1478

Tomaszowski 5819 1481 1929

Zamojski 6128 1943 1930

Chełm 3792 707 1251

Zamość 4523 886 1322

Lubartowski 5638 1337 1842

Lubelski 5163 1560 1724

Łęczyński 2853 1058 857

Świdnicki 4162 929 1380

Lublin 14784 2404 5128

Janowski 3295 923 1078

Kraśnicki 6944 2208 2301

Łukowski 4870 1530 1502

Opolski 4592 1303 1385

Puławski 4891 1280 1483

Rycki 2548 706 802

Źródło: www.stat.gov.pl

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, iż bezrobocie jest większe 

w grupie wiekowej 25–34 lat, czyli w grupie absolwentów szkół wyższych i uczel-

ni. Najwięcej bezrobotnych w omawianym przedziale wiekowym zarejestrowano 

w powiatach: bialskim, kraśnickim oraz w mieście Lublinie; najmniej w powiatach: 

parczewskim, ryckim i łęczyńskim. Z kolei najwięcej osób bezrobotnych w wieku 

do 24 lat zarejestrowano w mieście Lublinie oraz powiatach: kraśnickim i zamoj-

skim; zaś najmniej w powiatach: parczewskim, ryckim oraz w mieście Chełmie.
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Tab. 2.  Ranking szkół wyższych z województwa lubelskiego według liczby bezrobot-
nych absolwentów (31.05.2011 r.) w stosunku do liczby absolwentów (rok aka-
demicki 2009/2010) 

Nazwa szkoły
Liczba absolwen-

tów w roku akade-
mickim 2009/2010

Liczba bezrobot-
nych absolwentów 
w dniu 31.05.2011

% udział w liczbie 
absolwentów 

uczelni w roku 
akademickim 

2009/2010
Puławska Szkoła 
Wyższa

222 44 19,8

Uniwersytet 
Przyrodniczy 
w Lublinie

3231 498 15,4

Wyższa Szkoła 
Humanistyczno- 
Ekonomiczna 
w Zamościu

177 31 17,5

Wyższa Szkoła Sto-
sunków Międzyna-
rodowych 
i Komunikacji Spo-
łecznej w Chełmie

205 37 18,0

Wyższa Szkoła 
Zarządzania 
i Administracji 
w Zamościu

538 153 28,4

Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa 
im. Papieża Jana 
Pawła II w Białej 
Podlaskiej

1042 163 15,6

Wyższa Szkoła 
Ekonomii 
i Innowacji 
w Lublinie

2265 216 9,5

Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości 
i Administracji
w Lublinie

771 66 8,6

Wyższa Szkoła 
Nauk Społecznych 
w Lublinie

206 16 7,8

Politechnika 
Lubelska

1584 180 11,4

Wyższa Szkoła 
Społeczno-
Przyrodnicza 
w Lublinie

698 87 12,5

Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej

10 032 1071 10,7

Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa 
w Chełmie

512 128 25,0

Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski

5306 403 7,6

Uniwersytet 
Medyczny 
w Lublinie

1448 49 3,4
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Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa 
w Zamościu

214 65 30,4

Lubelska Szkoła 
Wyższa w Rykach

218 19 11,5

Źródło: www.wup.lublin.pl

Najwięcej bezrobotnych absolwentów ukończyło takie uczelnie, jak: Państwo-

wa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Admi-

nistracji w Zamościu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; zaś 

najmniej – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz 

Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Lublinie. Tradycyjnie więcej bezrobotnych 

absolwentów opuszcza uczelnie specjalizujące się w kształceniu z zakresu nauk 

humanistycznych. Lepiej przedstawia się sytuacja wśród absolwentów uczelni me-

dycznych czy kształcących specjalistów w zawodach defi cytowych, takich na które 

jest duże zapotrzebowanie.

Tab. 3.  Ranking kierunków w szkołach wyższych województwa lubelskiego według licz-
by bezrobotnych absolwentów 

Nazwa kierunku
Liczba absolwen-

tów w roku akade-
mickim 2009/2010

Liczba bezrobot-
nych absolwentów 
w dniu 31.05.2011

% udział bezro-
botnych w liczbie 

absolwentów 
uczelni w roku 
akademickim 

2009/2010

administracja 4048 422 10,4

analityka 
medyczna

54 1 1,9

archeologia 41 10 24,4

architektura 
i urbanistyka

91 3 3,3

architektura 
krajobrazu

175 12 6,9

biologia 339 40 11,8

biotechnologia 184 18 9,8

budownictwo 258 26 10,1

chemia 425 38 8,9

dziennikarstwo 
i komunikacja 
społeczna 

247 16 6,5

edukacja technicz-
no- informatyczna

214 14 6,5

edukacja 
artystyczna 
w zakresie sztuk 
plastycznych 

78 9 11,5

edukacja 
artystyczna 
w zakresie sztuki 
muzycznej

36 2 5,6

ekonomia 1245 113 9,1

elektrotechnika 170 28 16,5

fi lologia polska 825 101 12,2

fi lozofi a 244 19 7,8
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fi nanse 
i bankowość

39 20 51,3

fi nanse 
i rachunkowość

366 6 1,6

fi zjoterapia 932 152 16,3

fi zyka 58 4 6,9

geografi a 133 12 9,0

grafi ka 57 3 5,3

historia 516 71 13,8

historia sztuki 108 9 8,3

iberystyka 9 1 11,1

informacja nauko-
wo-techniczna 
i bibliotekoznaw-
stwo

100 12 12,0

informatyka 425 39 9,2

informatyka 
i ekonometria

18 11 61,1

inżynieria 
materiałowa

23 1 4,3

inżynieria 
środowiska

122 16 13,1

kosmetologia 181 12 6,6

kulturoznawstwo 221 19 8,6

lingwistyka 
stosowana

108 3 2,8

logopedia 
z audiofonologią

43 1 2,3

makrokierunek 
(fi lozofi a, historia)

48 2 4,2

malarstwo 11 4 36,4

matematyka 419 65 15,5

mechanika 
i budowa maszyn

279 33 11,8

nauki o rodzinie 191 27 14,1

ochrona 
środowiska

532 99 18,6

ogrodnictwo 381 53 13,9

pedagogika 3037 439 14,5

pielęgniarstwo 561 22 3,9

politologia i nauki 
społeczne

874 124 14,2

położnictwo 131 4 3,1

praca socjalna 193 11 5,7

prawo 1201 123 10,2

prawo kanoniczne 61 1 1,6

psychologia 306 31 10,1

ratownictwo 
medyczne

89 14 15,7

rolnictwo 779 161 20,7

socjologia 1071 89 8,3

stosunki między-
narodowe

312 25 8,0

technika rolnicza 
i leśna

386 50 12,9
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technologia 
żywności 
i żywienia 
człowieka

300 55 18,3

teologia 236 11 4,7

towaroznawstwo 244 43 17,6

transport 154 16 10,4

turystyka 
i rekreacja

453 51 11,3

weterynaria 157 19 12,1

zarządzanie 870 90 10,3

zarządzanie i in-
żynieria produkcji

278 37 13,3

zarządzanie 
i marketing

288 56 19,4

zdrowie publiczne 
(dietetyka)

180 29 16,1

zootechnika 252 20 7,9

Źródło: www.wup.lublin.pl 

Najwięcej problemów ze znalezieniem pracy mieli absolwenci takich kierun-

ków, jak: informatyka i ekonometria (co budzi duże zdziwienie, gdyż w innych 

regionach absolwenci tych kierunków nie mają problemów ze znalezieniem za-

trudnienia), fi nanse i bankowość (co można tłumaczyć przesyceniem tego rynku 

specjalistami z ww. dziedzin) oraz malarstwo; najmniej – absolwenci takich kie-

runków, jak: prawo kanoniczne (wzrasta popyt na usługi prawników kanonicz-

nych), fi nanse i rachunkowość, analityka medyczna.

Uczelnie w województwie lubelskim umożliwiają swoim studentom kształ-

cenie na wielu, zróżnicowanych kierunkach. Jednakże, jak można wywnioskować 

śledząc dalsze losy absolwentów poszczególnych kierunków, oferta edukacyjna nie 

jest dopasowana do potrzeb lokalnego rynku pracy.

2.  Województwo lubelskie – charakterystyka 
województwa oraz poszczególnych powiatów 
pod względem atrakcyjności inwestycyjnej1

Według raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową województwo 

lubelskie sytuuje się wśród najmniej atrakcyjnych inwestycyjne województw. 

Wraz z województwem podlaskim zajęło ostatnie miejsce spośród polskich wo-

jewództw. 

Województwa były oceniane w siedmiu kategoriach. Województwo lubel-

skie zostało ocenione najniżej pod względem dostępności transportowej (nie-

korzystne położenie geografi czne, słabe wyposażenie w składniki infrastruktury 

transportu), zasobów i kosztów pracy (region typowo rolniczy o słabo rozwi-

niętym przemyśle; z bezrobociem o charakterze strukturalnym – wynikającym 

1  Opracowano na podstawie: M. Hudzik, P. Dryl, Analiza sektora przedsiębiorstw w wybranych powia-
tach województwa lubelskiego, raport Lublin, 2006
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z niedostosowania podaży i popytu na pracę; z wysokim odsetkiem długotrwa-

le bezrobotnych, słabo wykształconych i młodzieży bez doświadczenia zawo-

dowego), infrastruktury gospodarczej oraz społecznej, jak również aktywności 

inwestycyjnej wobec inwestorów (Lubelszczyzna przygotowała zbyt mało ofert 

gotowych do inwestycji, co pozostawiło ją w tyle za innymi województwami). 

Województwo lubelskie znalazło się na końcu pod względem takich czynni-

ków warunkujących rozwój gospodarczy, jak: niekorzystna – rolna – struktura 

gospodarki; wartość majątku trwałego; wartość produkcji, handel zagraniczny 

i możliwości eksportowe – powiązania z partnerami handlowymi; udział dóbr 

technologicznie intensywnych w eksporcie. 

Infrastruktura gospodarcza odgrywa istotne znaczenie, z punktu widzenia 

atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Składają się na nią m.in. fi rmy prowadzące 

działalność fi nansową, ubezpieczeniową oraz z zakresu obsługi nieruchomości 

i fi rm. Wysoka gęstość tego typu instytucji jest istotna dla sprawnego funkcjo-

nowania fi rm usługowych i zaawansowanych technologicznie. W regionie lubel-

skim brakuje Specjalnych Stref Ekonomicznych, spełniających wyżej wymienio-

ne funkcje. 

Na kształtowanie atrakcyjności inwestycyjnej województwa wpływa także po-

ziom rozwoju infrastruktury turystycznej i towarzyszącej. Dobrze rozwinięta in-

frastruktura umożliwia organizację konferencji i szkoleń, co jest szczególnie istotne 

dla funkcjonowania sektora zaawansowanych technologii. Infrastruktura towarzy-

sząca, a więc różnego rodzaju placówki gastronomiczne i inne obiekty związane 

z zagospodarowaniem czasu wolnego ułatwiają organizację spotkań związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ich funkcjonowanie uzupełnia ofer-

tę kulturalną obszaru oraz stwarza możliwości do nieformalnej wymiany wiedzy 

i doświadczeń, co przyczynia się do wzmocnienia procesów generowania rozwią-

zań innowacyjnych. Na Lubelszczyźnie, mimo świetnych warunków ekologicznych 

i krajobrazowych wciąż brakuje ośrodków szkoleniowych i wypoczynkowych. 

Niedostatecznie wykorzystywana jest atrakcyjność wynikająca z wielokulturowo-

ści regionu.

Lepiej przedstawia się poziom bezpieczeństwa powszechnego, gdzie województwo 

zyskało wysokie uznanie oceniających oraz rynki zbytu, gdzie zostało sklasyfi kowane 

na średnim poziomie. 

Po zaprezentowaniu informacji na temat atrakcyjności inwestycyjnej woje-

wództwa lubelskiego należy odpowiedzieć sobie na pytanie na ile atrakcyjne in-

westycyjnie są jego poszczególne powiaty?

Biała Podlaska
W bezpośrednim sąsiedztwie miasta przebiegają ważne szlaki komunikacyj-

ne o charakterze transgranicznym, co wpływa na jego potencjał rozwojowy. Biała 

Podlaska jest również położona w atrakcyjnym otoczeniu krajobrazowym. Nega-

tywnym aspektem jest uzależnienie powodzenia wielu lokalnych przedsiębiorstw 

od decyzji politycznych ustalających politykę naszego kraju względem Białorusi. 

Miasto, zdominowane przez jednoosobowe fi rmy, zajmujące się handlem, trans-

portem i budownictwem, potrzebuje dużych przedsiębiorstw, które napędziłyby 

koniunkturę. Niekorzystne dla Białej Podlaskiej jest również występowanie bezro-

bocia długotrwałego, które nie sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości.



Przedsiębiorczość w Polsce – bariery i perspektywy rozwoju  s. 41–60
48

Mocne strony/szanse Słabe strony/zagrożenia

Położenie w pobliżu ważnych szlaków 
komunikacyjnych (bliskość Białorusi).

Wiele instytucji otoczenia biznesu 
(Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwo-
ju Regionalnego, Bialskopodlaska 
Izba Gospodarcza, Cech Rzemieślników 
i Przedsiębiorców).

Występowanie Bialskiej Strefy Aktywności 
Gospodarczej (położona w gospodarczo-
handlowej części Białej Podlaskiej; 
tereny przeznaczone są pod działalność 
produkcyjną, komercyjną).

Częściowe zwolnienia podatkowe 
dla przedsiębiorców (podatek 
od nieruchomości).

Organizowanie Targów Pogranicza 
Wschód-Zachód oraz Nadbużańskich 
Targów Rolno-Przemysłowych.

Wysokie bezrobocie.

Dobrze rozwinięta szara strefa 
(przemyt alkoholu i papierosów).

Uzależnienie przedsiębiorczości 
od decyzji politycznych.

Niski poziom inwestycji zagranicznych 
i krajowych.

Brak dużych przedsiębiorstw, 
zdominowanie przedsiębiorczości 
przez fi rmy jednoosobowe.

Migracje młodych osób do takich 
ośrodków jak Warszawa.

Pogorszenie stosunków z Białorusią.

Źródło: opracowano na podstawie: M. Hudzik, P. Dryl, (red.), Analiza sektora przedsiębiorstw w wybra-

nych powiatach województwa lubelskiego, Lublin 2006.

19 czerwca 2008 roku Biała Podlaska przyjęła strategię rozwoju na lata 

2008–20152. Do jej najważniejszych założeń należą: 

•  tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości (od-

powiednia polityka fi skalna wobec przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury insty-

tucjonalnej wspierającej przedsiębiorstwa, usuwanie barier komunikacyjnych 

w zakresie obsługi przedsiębiorstw); 

•  wspieranie powiązań pomiędzy sferą naukowo-edukacyjną i gospodarczą (do-

stosowanie kierunków studiów do potrzeb lokalnej gospodarki; usprawnienie 

wymiany wiedzy i informacji między gospodarką, nauką i administracją; stwo-

rzenie instytucji świadczących usługi z zakresu transferu i komercjalizacji badań 

oraz wiedzy wytworzonej na uczelniach w Białej Podlaskiej); 

•  stymulowanie napływu inwestycji zewnętrznych (przygotowanie atrakcyjnej 

oferty inwestycyjnej, wykreowanie wizerunku miasta przyjaznego dla inwesto-

rów); 

•  zwiększenie dostępu do Internetu i usług elektronicznych (rozbudowa i moder-

nizacja sieci telekomunikacyjnej, stworzenie infrastruktury szerokopasmowego 

Internetu); 

•  poprawa stanu zdrowia mieszkańców oraz ograniczenie zjawisk wykluczenia 

społecznego (wyrównanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

oraz pomoc osobom najbardziej dotkniętym tym zjawiskiem); 

•  podniesienie poziomu wykształcenia i wiedzy mieszkańców miasta (rozwój edu-

kacji ustawicznej zintegrowanej z tradycyjnym systemem kształcenia; poprawa 

jakości kształcenia i wsparcia młodzieży); 

•  rozwój kultury i aktywności społecznej mieszkańców i związana z tym obsługa 

ruchu transgranicznego (aktywizacja kulturalna mieszkańców i integrowanie 

społeczności lokalnej w celu zbudowania społeczeństwa obywatelskiego).

2  Strategia rozwoju miasta Białą Podlaska na lata 2008–2015. Załącznik do uchwały nr XXI/32/08 Rady 
Miasta Biała Podlaska z dnia 19 czerwca 2008 r.



49
Problemy i bariery w rozwoju przedsiębiorczości osób młodych… Joanna Plak

Powiat bialski
W powiecie bialskim dominują mikrofi rmy prowadzące działalność handlową 

lub świadczące drobne usługi. Liczba średnich i dużych przedsiębiorstw jest zniko-

ma. To wpływa na bardzo niskie wskaźniki inwestycji i sprzedanej produkcji. Szan-

są na przyciągnięcie inwestorów może być położenie blisko granicy i związana 

z tym obsługa ruchu transgranicznego.

Mocne strony/szanse Słabe strony/zagrożenia

Położenie przygraniczne.

Bliskość międzynarodowych szlaków 
komunikacyjnych. 

Dobre warunki dla rozwoju agroturystyki 
(nizinne położenie, czyste wody).

Występowanie instytucji otoczenia biznesu 
(Bialskopodlaska Izba Gospodarcza, 
Międzyrzeckie Stowarzyszenie 
Przedsiębiorczości, Bialskopodlaskie 
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego).

Duże bezrobocie.

Brak dużych fi rm.

Migracje siły roboczej do bardziej 
atrakcyjnych ośrodków.

Źródło: opracowano na podstawie: M. Hudzik, P. Dryl, (red.), Analiza sektora przedsiębiorstw 
w wybranych powiatach województwa lubelskiego, Lublin 2006.

Powiat biłgorajski
Powiat biłgorajski charakteryzuje się zwiększoną przedsiębiorczością, zwłasz-

cza w porównaniu z innymi powiatami Lubelszczyzny. Sprzyja temu lokalizacja na 

szlakach transportowych i obecność średnich przedsiębiorstw, takich jak Black Red 

White czy Pol-Skone. Jest to również jeden z niewielu obszarów regionu o dodatnim 

wskaźniku migracji oraz narodzin, co zwiększa jego potencjał demografi czny.

Mocne strony/szanse Słabe strony/zagrożenia

Lokalizacja na szlakach transportowych.

Siedziba Black Red White, Pol- Skone.

Występowanie instytucji otoczenia bizne-
su (Towarzystwo Gospodarcze Biłgo-
rajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 
Inkubator Przedsiębiorczości Funduszu 
Lokalnego).

Potencjał demografi czny.

Wielość parków, atrakcyjne warunki 
klimatyczne i przyrodnicze, małe zanie-
czyszczenie środowiska.

Występowanie zasobów naturalnych.

Duży udział młodych bezrobotnych (do 
34 lat) w ogólnej strukturze bezrobotnych 
w powiecie. Duży odsetek długotrwale 
bezrobotnych.

Słaba baza placówek oświatowych, niedo-
fi nansowanie placówek. 

Niskie dochody i ubożenie ludności.

Źródło: opracowano na podstawie: M. Hudzik, P. Dryl, (red.), Analiza sektora przedsiębiorstw 
w wybranych powiatach województwa lubelskiego, Lublin 2006.

W 2004 roku została opracowana Strategia Rozwoju Powiatu Biłgorajskiego 

na lata 2007–20153. Do jej najważniejszych założeń należą: 

•  zapewnienie rozwoju i odpowiednie wykorzystanie zasobów ludzkich (społe-

czeństwo wykształcone, dostosowanie wykształcenia do wymogów rynku pracy, 

3  Strategia rozwoju powiatu biłgorajskiego w latach 2007–2015, 2004 rok.
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aktywizacja zawodowa mieszkańców; zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotne-

go, publicznego i socjalnego obywatelom);

•  zapewnienie rozwoju ekonomiczno-gospodarczego (m.in. rozwój przedsiębior-

czości w powiecie);

•  zapewnienie rozwoju infrastruktury technicznej (m.in. rozwój infrastruktury 

społecznej).

Chełm
Mocnymi stronami Chełma są jego lokalizacja i przemysłowa przeszłość, któ-

rej pozostałością jest istnienie pewnego kapitału intelektualnego. Z drugiej strony 

miasto nie jest aktywne inwestycyjnie i cechuje je wysoki poziom bezrobocia, co 

świadczy o nieumiejętnym korzystaniu z omawianego kapitału.

Mocne strony/szanse Słabe strony/zagrożenia

Bliskość granicy z Ukrainą.

Przez miasto przebiega międzynarodowy 
szlak komunikacyjny: Paryż – Berlin 
– Warszawa – Kijów.

Występowanie instytucji otoczenia 
biznesu (Agencja Rozwoju Lokalnego 
w Chełmie, Chełmskie Stowarzyszenie 
Kupieckie, Centrum Aktywizacji 
Młodych, Ośrodek Wspierania 
Przedsiębiorczości w Chełmie).

Wysokie bezrobocie.

Niski poziom inwestycji.

Dominacja mikroprzedsiębiorstw.

Źródło: opracowano na podstawie: M. Hudzik, P. Dryl, (red.), Analiza sektora przedsiębiorstw w wybra-

nych powiatach województwa lubelskiego, Lublin 2006.

Powiat chełmski
Jest to jeden z najbardziej zaniedbanych gospodarczo obszarów wojewódz-

twa lubelskiego. Działalność produkcyjna i usługowa skoncentrowana jest wokół 

miasta Chełm oraz Rejowca Fabrycznego. Złoża surowców mineralnych stanowią 

potencjalną szansę rozwoju przemysłu wydobywczego i materiałów budowlanych. 

Żyzne gleby i malownicze położenie sugerują rozwój w kierunku agroturystyki. 

Szansą dla powiatu jest także możliwość prowadzenia działalności gospodarczej 

w obszarze rolnictwa poza produkcją roślinną i zwierzęcą w takich dziedzinach 

jak: rozwój rolnictwa ekologicznego i przetwórstwo rolno-spożywcze. 

Mocne strony/szanse Słabe strony/zagrożenia

Bliskość granicy.

Parki krajobrazowe, atrakcyjne warunki 
przyrodniczo-krajobrazowe.

Występowanie surowców mineralnych.

Działalność produkcyjna i usługowa 
skupiona jest wokół Chełma i Rejowca 
Fabrycznego.

Powiat zaniedbany gospodarczo, 
z niewykorzystanym potencjałem.

Duże bezrobocie.

Źródło: opracowano na podstawie: M. Hudzik, P. Dryl, (red.), Analiza sektora przedsiębiorstw w wybra-

nych powiatach województwa lubelskiego, Lublin 2006.

W 2008 roku opracowano Strategię Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 

2008–20154. Do jej najważniejszych założeń należą: 

4  Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2008–2015, 2008 rok.
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•  zwiększenie konkrecyjności lokalnej gospodarki, m.in. poprzez rozwój współ-

pracy gospodarczej powiatu z Ukrainą i Białorusią;

•  poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu, m.in. poprzez rozwój kultury i ka-

pitału społecznego w powiecie;

•  wzrost poziomu zatrudnienia mieszkańców powiatu poprzez rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości oraz rozwój instytucji rynku pracy i aktywnych form prze-

ciwdziałania bezrobociu;

•  poprawa jakości kapitału ludzkiego oraz ograniczenie wykluczenia społecznego 

poprzez: podniesienie poziomu wykształcenia i wiedzy mieszkańców, poprawie-

nie stanu zdrowia mieszkańców i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej; 

poprawę stanu bezpieczeństwa i jakości rządzenia w powiecie.

Powiat hrubieszowski
W powiecie planuje się: rozbudować i poprawić infrastrukturę techniczną (pro-

gram budowy wodociągów, kanalizacji sanitarnej, modernizacja oczyszczalni ście-

ków, rozwój infrastruktury drogowej); udzielić wsparcia małej i średniej przedsię-

biorczości; umożliwić rozwój przemysłu w oparciu o lokalny potencjał; umożliwić 

rozwój bazy turystycznej i wypoczynkowej (w pierwszej kolejności poprzez budowę 

bazy hotelowej); zadbać o rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego. Do mocnych 

stron mogących zachęcić potencjalnych inwestorów do zainwestowania na terenie 

powiatu można zaliczyć: transgraniczne położenie, relatywnie niskie koszty pra-

cy i znaczne rezerwy siły roboczej (duża liczba absolwentów szkół zawodowych) 

gwarantujące wysoką jakość pracy. Co więcej władze lokalne zabiegają o inwesto-

rów, czego wyrazem jest m.in. stosowanie dopuszczonych prawem ulg i preferencji 

w podatkach od nieruchomości dla nowopowstających podmiotów gospodarczych.

Mocne strony/szanse Słabe strony/zagrożenia

Transgraniczne położenie.

Niskie koszty pracy. 

Ulgi i preferencje dla przedsiębiorców 
(m.in. w zakresie podatku 
od nieruchomości).

Obszar typowo rolniczy.

Duże bezrobocie.

Słaba infrastruktura.

Brak przedsiębiorstw o strategicznym 
znaczeniu w skali lokalnej.

Źródło: opracowano na podstawie: M. Hudzik, P. Dryl, (red.), Analiza sektora przedsiębiorstw 
w wybranych powiatach województwa lubelskiego, Lublin 2006.

W 2008 roku opracowano Strategię Rozwoju Powiatu Hrubieszowskiego na 

lata 2008–20155. Do jej najważniejszych założeń należą:

•  rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (w tym rozbudowa lokal-

nej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego);

•  rozwój infrastruktury oświatowej, społecznej i medycznej (doskonalenie za-

plecza lokalowego szkół i wyposażania szkół ponadgimnazjalnych; budowa sal 

i modernizacja zaplecza sportowego przy szkołach ponadgimnazjalnych; dopo-

sażenie zakładów opieki zdrowotnej);

•  budowa nowoczesnego społeczeństwa oraz zasobów ludzkich dostosowanych 

do wymogów gospodarki i rynku pracy (podnoszenie poziomu wykształcenia 

mieszkańców; dostosowanie kierunków kształcenia ponagimnazjalnego i zawo-

5  Strategia Rozwoju Powiatu Hrubieszowskiego na lata 2008–2015, 2008 rok.
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dowego do potrzeb lokalnego rynku pracy; wykorzystanie Internetu w procesie 

kształcenia; wdrożenie programów stypendialnych w celu wyrównania szans 

edukacyjnych; wzrost zatrudnienia i lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich; 

wspieranie integracji społecznej, zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu przez 

stworzenie skutecznego systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych);

•  rozwój współpracy międzynarodowej powiatu;

•  poprawa warunków życia i zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich 

(m.in. rozwój agrobiznesu, agroturystyki, stymulowanie lokalnych inicjatyw na 

rzecz rozwoju obszarów wiejskich).

Lublin
Lublin posiada znaczący potencjał rozwojowy. Miasto jest regionalnym centrum 

administracyjnym, gospodarczym i naukowym. Ogromną siłą Lublina są także jego 

uczelnie, kształcące bardzo dużą liczbę osób o wysokich kwalifi kacjach. Barierami 

rozwoju miasta są takie czynniki jak: niska dostępność komunikacyjna do miasta 

oraz w jego obrębie, jak również słabe przygotowanie terenów inwestycyjnych. 

Władze lokalne stosują zachęty i ulgi mające sprzyjać rozwojowi Lublina. Na-

leżą do nich takie instrumenty jak: ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsię-

biorców tworzących nowe miejsca pracy; dotacje celowe na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy budynkach zabytkowych; ulgi w podatku 

od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w formie 

stołówek, bufetów i kiosków szkolnych, będących w posiadaniu placówek działają-

cych na podstawie ustawy o systemie oświaty; ulgi w podatku od nieruchomości 

zajętych na działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia parkingów wielopo-

ziomowych i garaży wielopoziomowych; granty na zatrudnianie bezrobotnych.

Mocne strony/szanse Słabe strony/zagrożenia

Największe skupisko uczelni i szkół 
wyższych w województwie.

Duży kapitał społeczny.

Ulgi i preferencje dla przedsiębiorców.

Występuje dużo instytucji otoczenia 
biznesu (Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości, Polska Fundacja 
Ośrodków Wspomagania Rozwoju 
Gospodarczego OIC Poland, 
Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu, 
Lubelska Izba Rzemieślnicza).

Obecność takich fi rm, jak: Herbapol, 
Lubella, Browary Lubelskie.

Stworzenie Strefy Ekonomicznej 
w Lublinie oraz Lubelskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego.

Niski potencjał inwestycyjny.

Niska dostępność komunikacyjna miasta.

Wysokie bezrobocie.

Migracje siły roboczej do innych 
ośrodków, poza województwem.

Niskie zarobki na tle innych województw.

Niski poziom przedsiębiorczości.

Niskie tempo przyrostu nowych fi rm.

Słaba skuteczność w przyciąganiu 
inwestorów.

Niedostosowanie środków unijnych 
do potrzeb miasta.

Źródło: opracowano na podstawie: M. Hudzik, P. Dryl, (red.), Analiza sektora przedsiębiorstw 
w wybranych powiatach województwa lubelskiego, Lublin 2006.

W 2008 roku opracowano Strategię Rozwoju Miasta Lublin na lata 2008–20156. 

Do jej najważniejszych założeń zaliczamy:

6  Strategia Rozwoju Miasta Lublin na lata 2008–2015, Uchwała nr 442/XXIV/2008 Rady Miasta Lublin 
z dnia 25 września 2008 r.
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•  wzmocnienie dynamiki gospodarczej (wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, 

zacieśnienie relacji między światem nauki i biznesu, stymulowanie inwestycji 

zewnętrznych);

•  podniesienie jakości życia (poprawa infrastruktury technicznej, rozwój usług 

społecznych);

•  wzmocnienie Lublina jako społeczności otwartej (rozwój zewnętrznych sieci 

komunikacyjnych, uczynienie z Lublina miasta atrakcyjnego dla odwiedzają-

cych, partnerstwo z mikro- i makroregionem).

Powiat lubelski
Na terenie powiatu lubelskiego dominują małe, jednoosobowe fi rmy, zajmujące 

się handlem i usługami, przetwórstwem, transportem i budownictwem. Ważną rolę 

w podnoszeniu atrakcyjności powiatu pełnią liczne przedsiębiorstwa zlokalizowane 

przy ważniejszych szlakach komunikacyjnych, tuż za granicami administracyjnymi 

Lublina. Poziom inwestycji oraz sprzedanej produkcji jest jednak niski.

Mocne strony/szanse Słabe strony/zagrożenia

Możliwość korzystania z infrastruktury 
Lublina (bliskość Lublina).

Powiat zdominowany usługowo 
i gospodarczo przez Lublin.

Wysokie bezrobocie.

Słabo rozwinięta infrastruktura.

Dominacja fi rm jednoosobowych.

Źródło: opracowano na podstawie: M. Hudzik, P. Dryl, (red.), Analiza sektora przedsiębiorstw w wybra-

nych powiatach województwa lubelskiego, Lublin 2006.

W 2008 roku opracowano Strategię Rozwoju Powiatu Lubelskiego na lata 

2007–20157. Do jej najistotniejszych założeń należą:

•  zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki;

•  wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości mieszkańców powiatu m.in. 

poprzez rozwój lokalnej przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie; roz-

wój instytucji rynku pracy i aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu;

•  poprawa jakości kapitału ludzkiego i społecznego w powiecie poprzez podnie-

sienie poziomu wiedzy i wykształcenia mieszkańców powiatu, rozwój kultury 

i kapitału społecznego w powiecie;

•  poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz ograniczenie wykluczenia społecz-

nego m.in. poprzez poprawę stanu zdrowia mieszkańców oraz przeciwdziałanie 

marginalizacji społecznej.

Powiat parczewski
Powiat parczewski jest pod wieloma względami najbardziej zacofanym go-

spodarczo powiatem spośród wszystkich omawianych w tym raporcie. Wskaźniki 

liczby podmiotów gospodarczych, inwestycji czy produkcji sprzedanej należą do 

najniższych na terenie województwa. Jedyną szansą dla powiatu jest rozwój agro-

turystyki oraz specjalizacji w kierunku rolnictwa ekologicznego.

7  Strategia Rozwoju Powiatu Lubelskiego na lata 2008–2015, 2008 rok.
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Mocne strony/szanse Słabe strony/zagrożenia

Szansą mogą być środki unijne. Region rolniczy.

Najbardziej zacofany powiat ze wszystkich 
powiatów województwa lubelskiego.

Duże bezrobocie.

Brak perspektyw rozwojowych.

Źródło: opracowano na podstawie: M. Hudzik, P. Dryl, (red.), Analiza sektora przedsiębiorstw w wybra-

nych powiatach województwa lubelskiego, Lublin 2006.

Powiat puławski
Powiat puławski znajduje się w miarę dobrej sytuacji gospodarczej. W porówna-

niu z innymi powiatami województwa ma najwyższy poziom inwestycji na jednego 

mieszkańca, bardzo wysoki poziom sprzedanej produkcji, w miarę wysoki i stabilny 

wskaźnik liczby przedsiębiorstw. Przy podobnej strukturze branżowej do innych po-

wiatów regionu charakteryzuje się bardzo wysoką liczbą fi rm usługowych. Zjawiskiem 

istotnym dla niego jest jednocześnie bardzo silne uzależnienie koniunktury od sytua-

cji największego przedsiębiorcy – Zakładów Azotowych. Powiat puławski pretenduje 

ponadto do roli jednego z ważniejszych w kraju regionów wypoczynkowych i tury-

stycznych. Liczne atuty krajobrazowe i związane z historią regionu są wykorzystywane 

przez lokalną społeczność do przyciągania turystów i pacjentów uzdrowisk.

Mocne strony/szanse Słabe strony/zagrożenia

Obecność Zakładów Azotowych.

Obecność Zakładów Futrzarskich 
w Kurowie.

Utworzenie Puławskiego Parku 
Przemysłowego.

Występowanie instytucji otoczenia 
biznesu (Puławska Izba Gospodarcza, 
Cech Rzemiosł Różnych).

Występowanie Fundacji Puławskie 
Centrum Przedsiębiorczości 
(Inkubator Przedsiębiorczości, Punkt 
Konsultacyjno-Doradczy, Ośrodek 
Szkoleniowy, Agencja Pośrednictwa Pracy, 
Fundusz Poręczeń Kredytowych).

Walory krajobrazowe.

Dużo fi rm usługowych.

Zbytnie uzależnienie stanu gospodarki 
lokalnej od Zakładów Azotowych.

Wysokie bezrobocie.

Migracje siły roboczej do bardziej 
atrakcyjnych ośrodków.

Źródło: opracowano na podstawie: M. Hudzik, P. Dryl, (red.), Analiza sektora przedsiębiorstw w wybra-

nych powiatach województwa lubelskiego, Lublin 2006.

W 2007 roku opracowano Strategię Rozwoju Powiatu Puławskiego na lata 

2008–20158. Do jej najważniejszych założeń zaliczamy:

•  zdynamizowanie rozwoju infrastruktury (m.in. usprawnienie ruchu drogowego 

w powiecie, rozwijanie infrastruktury użyteczności społecznej; odblokowanie 

możliwości turystyczno- uzdrowiskowych okolic Kazimierza Dolnego, Janowca, 

Nałęczowa);

8  Strategia Rozwoju Powiatu Puławskiego na lata 2008–2015, 2007 rok.
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•  stymulowanie rozwoju zasobów ludzkich (promowanie zatrudnienia i przeciw-

działanie skutkom bezrobocia, podnoszenie jakości edukacji, poprawienie stanu 

zdrowia społeczeństwa i dostępności do usług medycznych, podnoszenie efek-

tywności polityki społecznej, podnoszenie poziomu jakości życia na wsi, rozwi-

janie społeczeństwa informacyjnego);

•  animowanie współpracy ponadlokalnej.

Zamość
W Zamościu, podobnie jak w pozostałych omawianych powiatach, dominują małe 

(często jednoosobowe) prywatne fi rmy, zajmujące się handlem, usługami bądź trans-

portem i przetwórstwem. Szansą rozwoju Zamościa jest młoda struktura wiekowa 

mieszkańców, utrzymanie zadowalającego poziomu inwestycji i sprzedanej produkcji.

Mocne strony/szanse Słabe strony/zagrożenia

Młoda struktura wiekowa mieszkańców.

Występowanie instytucji otoczenia 
biznesu (Towarzystwo Wspierania 
Inicjatyw Gospodarczych, Unia Szefów 
Firm Zamojszczyzny).

Dominacja rolnictwa w regionie.

Przewaga małych fi rm.

Źródło: opracowano na podstawie: M. Hudzik, P. Dryl, (red.), Analiza sektora przedsiębiorstw w wybra-

nych powiatach województwa lubelskiego, Lublin 2006.

W 2007 roku opracowano Strategię Rozwoju Miasta Zamość na lata 2008– 20209. 

Do najważniejszych jej założeń możemy zaliczyć takie jak:

•  poprawa i tworzenie wygodnych i atrakcyjnych warunków do zamieszkania 

i pobytu w mieście m.in. poprzez wzrost konkurencyjności gospodarki i jej zdol-

ności do tworzenia nowych miejsc pracy (w tym m.in. doposażenie techniczne 

placówek służby zdrowia, poprawa dostępu do Internetu, budowanie większej 

liczby mieszkań);

•  rozwój zasobów ludzkich i zapewnienie bezpieczeństwa społecznego w regionie 

m.in. poprzez dostosowanie dostępnego potencjału do wymogów gospodarki 

opartej na wiedzy (poprawa dostępności i jakości edukacji, podnoszenie kwa-

lifi kacji i umiejętności zasobów ludzkich, przeciwdziałanie marginalizacji osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmacnianie społeczeństwa obywatel-

skiego).

Powiat zamojski
W powiecie dominują małe, jednoosobowe przedsiębiorstwa, zajmujące się 

głównie handlem, budownictwem i transportem. Najważniejszą rolę odgrywa rol-

nictwo. Taka specyfi ka gospodarcza wpływa na niskie wskaźniki inwestycji per ca-

pita oraz sprzedanej produkcji. Niski poziom bezrobocia wraz z rosnącym pozio-

mem sprzedawanej produkcji stwarza szansę na stopniowe odrabianie zacofania 

gospodarczego powiatu.

9  Strategia Rozwoju Miasta Zamość na lata 2008–2020, 2007 rok.
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Mocne strony/szanse Słabe strony/zagrożenia

Atrakcyjne warunki przyrodniczo- 
krajobrazowe.

Dobre warunki dla agroturystyki.

Brak własnych, typowych instytucji 
otoczenia biznesu. Korzystanie z instytucji 
zlokalizowanych w Zamościu.

Region rolniczy.

Dominacja jednoosobowych fi rm.

Niskie dochody mieszkańców.

Źródło: opracowano na podstawie: M. Hudzik, P. Dryl, (red.), Analiza sektora przedsiębiorstw w wybra-

nych powiatach województwa lubelskiego, Lublin 2006.

W 2007 roku została opracowana Strategia Rozwoju Powiatu Zamojskiego na 

lata 2007–202010. Do jej najważniejszych założeń zaliczamy:

•  rozwój przedsiębiorczości i tworzenie warunków dla pozyskania inwestycji 

(wsparcie organizacyjne lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw, system 

ułatwień dostępu do kapitału);

•  rozwój infrastruktury lokalnej (dostosowanie kształcenia do wymogów rynku 

pracy, rozwój infrastruktury społecznej – m.in. stworzenie programu poprawy 

zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców, rozwiązanie problemu długookre-

sowej opieki zdrowotnej i opieki nad osobami w podeszłym wieku, program 

pomocy rodzinom w kryzysie).

3.  Bariery w rozwoju przedsiębiorczości młodzieży 
w województwie lubelskim11

Młodzi ludzie z województwa lubelskiego coraz częściej myślą o założeniu włas-

nej działalności gospodarczej. Zachęca ich do tego: wysokie bezrobocie, nadzieja na 

duże zarobki w przyszłości, możliwość realizacji własnych pomysłów, brak nadzoru 

ze strony przełożonych, duża swoboda działania. Jako swoje atuty wskazują: goto-

wość do podejmowania ryzyka, wielość pomysłów, otwartość na nowe rozwiązania, 

zapał i zaangażowanie, solidne wykształcenie, znajomość języków obcych i nowo-

czesnych technologii, umiejętność i gotowość do nauki, determinację.

Najbardziej obawiają się natomiast: wysokiej odpowiedzialności, konieczności 

spędzania w pracy większej liczby godzin niż w przypadku zatrudnienia najemne-

go, konieczności ogarnięcia wszystkich spraw związanych z prowadzeniem fi rmy, 

nadmiernej biurokracji, początkowo niskich zarobków, braku fi nansów i występo-

wania barier w uzyskaniu kredytów dla start-upów, skomplikowanych przepisów 

prawnych i podatkowych, małej ilości wolnego czasu, niestabilnej sytuacji gospo-

darczej w kraju, nieuczciwej konkurencji.

Poniżej omówię pokrótce 10 barier w rozwoju przedsiębiorczości najczęściej 

wskazywanych przez młodzież z województwa lubelskiego. 

10  Strategia Rozwoju Powiatu Zamojskiego na lata 2007–2020. Załącznik do Uchwały nr IX/37/2007 
Rady Powiatu w Zamościu z dnia 27 czerwca 2007 roku.

11  Opracowano na podstawie: www.mup.lublin.pl; www. inkubator.biz.pl; K. Markowski, B. Rożnowski, 
D. Bryk, K. Konefał, Przedsiębiorcy wobec wyzwań i zagrożeń, Wybrane uwarunkowania lubelskich 
przedsiębiorców i ich konsekwencje dla Lubelszczyzny i rynku pracy, Lublin 2010.



57
Problemy i bariery w rozwoju przedsiębiorczości osób młodych… Joanna Plak

1.  Brak praktycznej wiedzy w zakresie prowadzenia działalności 

Młodzi ludzie z województwa lubelskiego wiedzę na temat prowadzenia dzia-

łalności czerpią od swoich znajomych, rodziny, którzy prowadzą własne fi rmy 

i mają doświadczenie w tym zakresie. Sami mieli możliwość skorzystania z kursów 

i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości współfi nansowanych ze środków unijnych 

dających im dużą wiedzę teoretyczną. Jednak uznali, iż jest to za mało, by z sukce-

sem prowadzić własny biznes.

2.  Brak lub niewystarczająca ilość środków fi nansowych oraz ograniczony dostęp do 

informacji o sieci instytucji kredytowych i poręczeniowych, zaangażowanych we 

wspieranie przedsiębiorczości

Młodzi przedsiębiorcy z Lublina wskazują, że ogromną barierą w założeniu 

własnej fi rmy jest brak odłożonych środków fi nansowych. Co więcej brakuje insty-

tucji gotowych do wsparcia początkujących biznesmenów. Banki preferują fi rmy, 

które istnieją na rynku od jakiegoś czasu i mają stabilną sytuację fi nansową. Mło-

dzież często nie wie o funkcjonowaniu innych instytucji wspierających początku-

jących biznesmenów, jak np. mikrofundusze. 

3.  Mało instytucji wspierających przedsiębiorczość młodzieży 

Do instytucji wspierających przedsiębiorczość młodzieży w aspekcie mery-

torycznym można zaliczyć Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości funkcjo-

nujące przy UMCS czy Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. AIP umożliwiają 

młodym ludziom, do 30. roku życia, sprawdzenie swoich predyspozycji do bycia 

przedsiębiorcą w bezpiecznych warunkach. Młodzież uważa, że jest zbyt mało tego 

typu instytucji w skali województwa, a dostęp do nich jest utrudniony (AIP prefe-

rują absolwentów uczelni, przy których są zlokalizowane).

4.  Problemy z rejestracją fi rmy, duża biurokracja

Zdaniem młodzieży z województwa lubelskiego założenie fi rmy jest bardzo 

skomplikowanym i czasochłonnym procesem, a nie ma instytucji, która pomogła-

by im uporać się z tymi skomplikowanymi procedurami. Wskazują na potrzebę 

pomocy w interpretacji przepisów prawnych, podatkowych, bez których znajomo-

ści prowadzenie działalności gospodarczej jest niemożliwe.

5.  Słabo rozwinięta infrastruktura nie zachęca potencjalnych klientów do korzystania 

z usług świadczonych przez fi rmy lubelskie

Województwo lubelskie cechuje słabo rozwinięta infrastruktura. Fatalny stan 

dróg, zbyt mało połączeń kolejowych i autobusowych z innymi ważnymi regiona-

mi Polski nie zachęca potencjalnych klientów do korzystania z usług świadczonych 

przez fi rmy lubelskie. Młodzi ludzie twierdzą, że mocnym atutem województwa są 

jego walory turystyczne, krajoznawcze i w tych obszarach część z nich chciałaby 

założyć fi rmę. Niestety, dopóki stan dróg będzie fatalny a dostęp do województwa 

utrudniony, nie mają takiej możliwości. 

6.  Charakter rolny województwa 

Województwo lubelskie to region rolniczy, zaniedbany przemysłowo, nieatrak-

cyjny inwestycyjnie. Tak województwo jest postrzegane na zewnątrz. Obecnie zo-

stały wdrożone działania promujące województwo jako obszar atrakcyjny tury-

stycznie. Jak jednak wiadomo efekt takich działań będzie widoczny dopiero po 

pewnym czasie. Młode osoby chcące wdrożyć ciekawe rozwiązania o charakterze 

usługowym lub przemysłowym wskazują, że nie spotykają się z zainteresowaniem 

odbiorców usługami niepasującymi do profi lu województwa.
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7.  Duże bezrobocie 

Wysokie bezrobocie zachęca młode osoby do prowadzenia własnych fi rm, ale 

jest jednocześnie niebezpieczne dla stabilnego funkcjonowania takich fi rm, gdyż 

duże bezrobocie oznacza brak klientów.

8.  Ograniczony dostęp do nowych technologii 

Zbyt mało środków na rozwój nowych technologii, brak dostatecznej liczby 

innowacyjnych rozwiązań i utrudniony do nich dostęp wpływa na słabą konku-

rencyjność lubelskich fi rm na rynku polskim i zagranicznym. Młode osoby chcące 

wdrożyć nowoczesne, innowacyjne pomysły napotykają na brak zainteresowania 

ze strony lubelskich inwestorów, którzy nie chcą inwestować w niepewny, chociaż 

nierzadko interesujący pomysł.

9.  Niewystarczająca liczba partnerów do współpracy

W województwie lubelskim jest zbyt mało średnich i dużych przedsiębiorstw, 

z którymi młodzi przedsiębiorcy mogliby podjąć współpracę i dla których mogliby 

świadczyć usługi.

10.  Ubóstwo osób pracujących

Zarobki w województwie lubelskim odbiegają od zarobków w innych woje-

wództwach. Dużo ludzi otrzymuje pensje w wysokości minimalnego wynagro-

dzenia. Widoczne jest zjawisko ubóstwa osób pracujących. A to sprawia, że nie 

mogą oni w pełni korzystać z rozmaitych usług oferowanych przez nowo powstałe 

przedsiębiorstwa, w tym założone przez młode osoby.

Podsumowanie

Reasumując, województwo lubelskie nie sprzyja przedsiębiorczości młodzieży. Są 

im oferowane szkolenia i dostarczana wiedza teoretyczna, ale jednocześnie brak in-

frastruktury uniemożliwia zastosowanie tej wiedzy w praktyce. Wysokie bezrobocie, 

zaniedbane drogi, utrudniony dostęp do województwa, rolny charakter, mało instytu-

cji wsparcia biznesu nie sprzyjają kreowaniu postaw przedsiębiorczych. Województwo 

lubelskie jest województwem niewykorzystanych szans. Walory krajoznawcze, bliskość 

Białorusi i Ukrainy (potencjalnych partnerów handlowych) mogłyby stać się atutem 

i sprzyjać stworzeniu wielu miejsc pracy przez młodych przedsiębiorców. Jak na razie 

jednak bliskość Białorusi i Ukrainy służy rozwojowi szarej strefy (zwłaszcza w zakre-

sie przemytu papierosów i alkoholu). Nierzadkie są sytuacje gdy młodzi mieszkańcy 

biednych wsi za stosowną opłatą przechwytują papierosy wyrzucane z pociągów przez 

osoby odpowiedzialne za przemycenie tychże papierosów do Polski. 

Niepokój budzi również niedopasowanie kierunków kształcenia do potrzeb 

lokalnej gospodarki, bo czymże innym można tłumaczyć fakt, że absolwenci pre-

stiżowych kierunków studiów, którzy nie mieliby problemu ze znalezieniem pracy 

w innych województwach nie mogą jej znaleźć w województwie lubelskim? A sko-

ro nie ma zapotrzebowania na ich usługi świadczone na etacie to prawdopodobnie 

nie będzie też zapotrzebowania na ich usługi świadczone w formie jednoosobowej 

działalności gospodarczej.

Władze województwa lubelskiego muszą zatem zadbać nie tylko o infrastruk-

turę, czy zintegrowanie systemu edukacyjnego z potrzebami rynku pracy, ale także 

udzielić dużo większego wsparcia młodym przedsiębiorcom, mając świadomość iż 

mali przedsiębiorcy są siłą napędową gospodarki regionalnej.
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Psychospołeczne uwarunkowania 
przedsiębiorczości w opinii 

studentów państwowej uczelni. 
Opis przeprowadzonych badań

dr Rajmund Morawski
WSP TWP w Warszawie

Quidquid agis prudenter agas 

et respice fi nem

Owidiusz

Celem pracy jest przedstawienie opinii studentów na temat idealnego typu 

przedsiębiorcy oraz psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań przedsię-

biorczości. Badaniami objęto125 studentów jednej z państwowych uczelni w roku 

2010. Techniką badawczą był wywiad standaryzowany. Opinie ich porównałem 

z respondentami, którzy byli objęci sondażem przez CBOS oraz z wynikami badań 

międzynarodowych.

1. Próba defi nicji pojęcia „przedsiębiorczość”

Aktywność społeczna ludzi jest immanentnym elementem życia społecznego, 

czymś, co konstytuuje społeczeństwo, umożliwia jego trwanie i rozwój. Przejawia 

się w wielu sferach życia społecznego; począwszy od aktywności na rzecz samych 

siebie, poprzez działanie skierowane na innych ludzi (najbliższych lub/i pozosta-

jących w większych dystansach społecznych), grupy społeczne a skończywszy na 

działaniu na rzecz dobra ogólnego, czyli przedsiębiorczości społecznej/fi lantropii. 
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Odwołując się do defi nicji pojęcia przedsiębiorczość można je rozpatrywać 

w czterech znaczeniach, które tylko częściowo się pokrywają:

1.  Podstawowe znaczenie to: posiadanie i prowadzenie przedsiębiorstwa.

2.  Z punktu widzenia ekonomii – jako osoby, organizacji ryzykującej kapitałem 

i innymi zasobami w celu maksymalizacji zysku. Nacisk jest położony na wykal-

kulowane podejmowanie ryzyka.

3.  Z punktu widzenia socjoekonomii: jako procesu społecznego (w tym przy-

padku ekonomicznego) uwarunkowanego czynnikami mikro- i makrosocjo-

logicznymi (literatura w tej materii jest dość obszerna, więc nie będę jej tutaj 

przytaczał) oraz przedsiębiorczości1.

4.  Z punktu widzenia socjologii i psychologii społecznej – jako postawy twórczej, 

innowacyjnej w dziedzinie przedsiębiorczości, uwarunkowanej czynnikami oso-

bowościowymi i socjologicznymi, w odróżnieniu od typowego właściciela fi rmy, 

menadżera, którzy częściej stosują się do ustalonych reguł, zadań (nie są więc 

elastyczni). Postawę tę opisał już w 1912 roku Joseph Schumpeter w swoim dziele 

Teoria rozwoju ekonomicznego, które zostało wydane w 1912 roku (wydanie w Pol-

sce Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, 1993), charakteryzując 

przedsiębiorcę jako osobę obmyślającą i wdrążającą nowe kombinacje środków 

produkcji. Funkcję tę uznawał on za podstawową dla rozwoju ekonomicznego2.

A oto przykłady defi nicji przedsiębiorczości:

Przedsiębiorczość to szukanie szans (nisz rynkowych)3; 

Przedsiębiorczość to pogoń za szansą bez względu na ograniczenia, stwarzane 

przez zasoby aktualnie kontrolowane (Howard H. Stevenson);

Przedsiębiorczość są to działania obejmujące identyfi kację, ocenę oraz eksplo-

atację szans na wprowadzenie nowych produktów i usług, sposobów organizowania, 

rynków, procesów oraz surowców poprzez organizację wysiłków w sposób, który do-

tychczas nie występował (Shane, Venkataraman)4.

Interesuje mnie rozumienie przedsiębiorczości jako postawy. Postawa 

w myśl teorii z zakresu psychologii społecznej i socjologii ma wiele znaczeń. Wy-

mienię kilka: postawa to dopasowanie się, przy angażowaniu się w wykonanie ja-

kiegoś zadania; to pewne wewnętrzne ukierunkowanie; względnie trwała struktura 

(lub dyspozycja do pojawiania się struktury) procesów poznawczych, emocjonalnych 

i tendencji do zachowań, w której wyraża się określony stosunek wobec danego 

przedmiotu; „to tendencja do reagowania, oceniania, pojawianie się określonych tre-

ści myślowych5.

Z kolei w klasycznym podręczniku do psychologii społecznej Psychologia spo-

łeczna. Serce i umysł znajdujemy następującą defi nicję: …jest to trwała ocena – po-

zytywna lub negatywna – ludzi, obiektów i idei. Postawy są trwałe w tym sensie, że 

często utrzymują się przez dłuższy czas. (…). Ludzie nie są neutralnymi obserwatora-

mi świata, ale stale oceniają to, co widzą6.

1  G.Marshall (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, hasło: Przedsiębiorca,  PWN, Warszawa, 2006, 
s. 262.

2  Ibid. Por. również T. Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002, s. 195–197; 
A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWN, Warszawa, 2009, s. 447–452.

3  M.Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, PWN, Warszawa, 2002, s. 65.
4  B. Glinka, Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, PWE, Warszawa, 2008, s. 16–18.
5  Słownik psychologii, Hasło: Postawa, Schoolar, Warszawa 2008, s. 555-556.
6  E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka. Poznań, 1997, s. 313.
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Z kolei na gruncie socjologii bardzo często przytacza się defi nicję Stefana No-

waka; defi niuje on postawę jako ogół względnie trwałych dyspozycji do oceniania 

tego przedmiotu i emocjonalnego nań reagowania oraz ewentualnie towarzyszących 

tym emocjonalno-oceniającym dyspozycjom względnie trwałych przekonań o naturze 

i własnościach tego przedmiotu i względnie trwałych dyspozycji do zachowania się 

wobec tego przedmiotu7.

Wyróżnił on trzy rodzaje postaw (jako ich kryterium przyjął funkcję oraz zna-

czenie przedmiotu postawy dla jej podmiotu): 

–  postawy instrumentalne: ustosunkowujemy się pozytywnie (lub negatywnie) do 

przedmiotu postawy ze względu na oceniane korzyści (następstwa), wynikające 

z przyjętej postawy;

–  postawy właściwe: ocena przedmiotu jest niezależna od jego funkcji czy konse-

kwencji istnienia, dokonujemy oceny przedmiotu jako takiego;

–  postawy identyfi kacyjne: w których następuje rozszerzenie się osobowości na 

przedmiot oceny, a także utożsamienie naszych potrzeb (postaw) z potrzebami 

(postawami) bliskich nam osób.

Przystępując do badań oparłem się na defi nicji Barbary Bird: przedsiębior-

czość jako postawa to charakterystyki osoby, takie jak: ogólna oraz specjalistyczna 

wiedza, motywy, cechy osobowości, postrzeganie siebie, rola społeczna oraz umie-

jętności, które prowadzą do stworzenia, przetrwania oraz / lub rozwoju przedsię-

wzięcia8.

Dokonując operacjonalizacji tej defi nicji zaproponowałem następujące wskaź-

niki postawy (osoby) przedsiębiorczej:

•  pasja,

•  pewność siebie,

•  wytrwałość w dążeniu do celu, 

•  dążenie do doskonałości, 

•  dostrzeganie szans w zmianach,

•  tolerancja niepewności oraz umiejętność zarządzania ryzykiem,

•  energiczność oraz stabilność emocjonalna,

•  kreatywność oraz innowacyjność,

•  inteligencja,

•  zdolność do inspirowania innych, 

•  spójny system wartości.

2. Istota typów idealnych Maxa Webera

Drugim nurtem teoretycznym wykorzystanym przy badaniach empirycz-

nych dotyczących cech przedsiębiorcy była teoria typów idealnych Maxa Webera. 

Weber twierdził, że typy idealne są najważniejszym narzędziem realizacji celów 

poznawczych nauk społecznych. Ściślej rzecz biorąc jego zdaniem – nauki te fak-

tycznie się tym narzędziem posługiwały zawsze wtedy, gdy dochodziły do war-

tościowych rezultatów, toteż on raczej nazwał i udoskonalił znaną już procedurę 

7  Por. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa, 2008.
8  B. Bird, 1995, Toward a Th eory of Entrepreneurial Competency w: J.A. Katz, R.H. Brockhaus, Advances 

in Entrepreneurship, Firm Emergence, And Growth, Volume 2, JAI Press, s. 51.
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(od Platona w kręgu europejskim począwszy), niż ją wynalazł. Typ idealny według 

Maxa Webera jest to pewien abstrakcyjny model składający się z cech istotnych 

danego zjawiska społecznego, jednak w czystej postaci niewystępujący w rzeczy-

wistości. Koncepcja typu idealnego miała pozwalać na porównywanie ze sobą róż-

nych zjawisk społecznych względem owych abstrakcyjnych form. Typu idealnego 

nie odkrywa się więc w empirycznej rzeczywistości, typ idealny się tworzy; poka-

zuje on, jaka rzeczywistość mogłaby być, a nie jaka jest. Typ idealny uzyskuje się 

przez spotęgowanie jednego lub kilku punktów widzenia oraz poprzez złączenie 

zjawisk, które pasują do tych punktów widzenia. np. procesu przedsiębiorczości 

do rodzajów przedsiębiorczości, uwarunkowań ekonomicznych, politycznych, itp. 

Weber wprowadził pojęcie typu idealnego przy analizie biurokracji, jak również 

przy analizie typów władzy. Mniej znane są jego typy idealne postaw religijnych9. 

Odwołując się więc do tej teorii wydałem dyspozycję respondentom o stworzenie 

typu idealnego przedsiębiorcy/postawy przedsiębiorczej.

3.  Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania 
przedsiębiorczości

Przejdźmy teraz do krótkiego omówienia uwarunkowań postaw przedsiębior-

czych.

Pierwsza grupa czynników to uwarunkowania psychologiczne – indywi-

dualne, kompetencje społeczne. Zaliczamy do nich świadomość socjologiczną, 

ekonomiczną, polityczną, zdolności i kompetencje (np. językowe, merytoryczne), 

poziom inteligencji (w tym społecznej), świadomość istnienia sieci społecznych 

(powiązań warunkujących dostępność do kapitału ekonomicznego, kulturowego, 

ekonomicznego). Kolejne cechy warunkujące przedsiębiorczość to umiejętność 

ciężkiej pracy i wytrwałość, możliwość zarządzania i minimalizacja ryzyka, umie-

jętność sporządzania całościowych planów biznesowych, motywacja, łatwość na-

wiązywania kontaktów interpersonalnych, wewnątrzsterowność.

Druga grupa to uwarunkowania socjologiczne, do których zaliczam:

1.  Czynniki kulturowe, takie jak: przekonania, idee, wyobrażenia, wartości zwią-

zane z pracą, przedsiębiorczością, treści socjalizacji związane z kształtowaniem 

postaw przedsiębiorczych, wzorce zachowań na poziomie grup pierwotnych 

i w najbliższym środowisku społecznym.

2.  Czynniki polityczne, takie jak stabilność bądź niestabilność systemu prawnego, 

który zachęca bądź zniechęca przedsiębiorców, ponieważ obawiają się wówczas 

o bezpieczeństwo swoich inwestycji; istotne jest tutaj również rządowe wspar-

cie dla rozwoju gospodarczego, rozwój infrastruktury, parków przemysłowych. 

Wszystkie te elementy mają zachęcić do przedsiębiorczości. Kolejnymi czynni-

kami są: polityka podatkowa, „wakacje podatkowe”.

Istotna jest także dostępność infrastruktury, brak korupcji i nadmiernie rozbu-

dowanych procedur biurokratycznych stających się celem samym w sobie, jak 

również przyjęcie przepisów dotyczących praw pracowniczych i ochrony śro-

dowiska (zrównoważony rozwój). Przeszkody prawne w tych kwestiach stwa-

rzają bariery dla rozwoju przedsiębiorczości.

9  Por. M. Weber, op.cit., s. 6–30; 161–167.
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3.  Czynniki gospodarcze. Charakter gospodarki jest głównym czynnikiem wpły-

wającym na przedsiębiorczość. Istotne są tutaj: dochód per capita, struktura wy-

datków, poziom dobrobytu gospodarczego, dostępność zasobów, jako głównego 

czynnika wpływającego na przedsiębiorczość, kapitał ludzki, surowce, techno-

logia, technika, infrastruktura komunikacyjna.

Przedstawione powyżej grupy czynników warunkujących przedsiębiorczość 

nie stanowią wyczerpującej ich listy. Nie mniej jednak stanowią podstawę do pro-

wadzenia dalszych badań we wzajemnym ich wpływie na różnych poziomach ży-

cia społecznego i w wielu jego wymiarach. 

4. Wyniki badań

4.1.  Psychospołeczne właściwości przedsiębiorcy 
w opinii studentów oraz sondaży krajowych 
i międzynarodowych

W pierwszym pytaniu badani mieli ocenić warunki polityczno-ekonomiczne 

do prowadzenia biznesu. Pytanie brzmiało: Jako oceniasz (w skali od bardzo do-

bre do bardzo złe) warunki do prowadzenia biznesu/przedsiębiorczości (zakładania 

fi rmy, jej prowadzenia, stabilności prawnej)? Synteza odpowiedzi na to pytanie jest 

przedstawiona w postaci wykresu.

Wykres 1. Jak oceniasz warunki do prowadzenia biznesu w Polsce?

Źródło: opracowanie własne.

I tak 5% badanych oceniła je jako bardzo dobre; jako dobre oceniło je 49% 

badanych.

Z kolei 46% respondentów oceniła je jako bardzo złe. Odwołując się w tym 

miejscu do sondażu CBOS (do pytania o ocenę warunków do prowadzenia bi-

znesu w Polsce) czytamy, że: Dobre oceny w tym względzie zależą od wykształcenia. 

Badani z wykształceniem średnim i wyższym wystawiają je znacznie częściej niż ci, 

którzy są gorzej wykształceni. Z pozytywną oceną warunków rozwoju przedsiębior-

czości związane jest także zadowolenie z własnej sytuacji materialnej. Respondenci 
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określający ją jako dobrą ponad dwukrotnie częściej niż ci, którzy swoją sytuację ma-

terialną uznają za złą, pozytywnie oceniają obecne warunki rozwoju przedsiębiorczo-

ści. Na szczególną uwagę zasługuje to, że wśród najbardziej zainteresowanych, czyli 

tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek, dobre oceny wa-

runków rozwoju przedsiębiorczości są częstsze niż przeciętnie wśród ogółu badanych. 

Pozytywnym ocenom w tej kwestii sprzyjają także osobiste kontakty z prywatnymi 

przedsiębiorcami. Badani, którzy mają prywatnych przedsiębiorców w rodzinie lub 

w kręgu osobistych znajomych, częściej niż pozostali wyrażają pozytywne opinie 

o warunkach rozwoju przedsiębiorczości w Polsce10.

5.  Czynniki i cechy warunkujące postawę 
przedsiębiorczą (przedsiębiorczość)

Kolejne pytanie dotyczyło świadomości czynników warunkujących przedsię-

biorczość. Strukturę ważności tych czynników przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Czynniki i cechy, które warunkują przedsiębiorczość w opinii badanych. 

Czynniki, cechy

Waga przypisywana czynnikowi (cesze)
(dane w %)

najwa-
żniejszy

ważny
mniej 
ważny

nieważny

Znajomości, układy 26,3 10,1 9,7 52

Rodzaj zawodu, który się zdobyło 22,4 16,6 10,7 48,7

Znajomość języków obcych 15,3 21,1 11,7 50,7

Inteligencja, zdolności (umiejętności) 10,7 15 14 59,4

Odwaga, pewność siebie 
i przedsiębiorczość 

78,2 6,2 7,5 6,5

Dobry pomysł 38 48 14 0

Spryt, cwaniactwo 91,9 2,3 3,9 1,9

Wielkość miejscowości, w której się 
mieszka 

1,6 3,2 2,9 91,9

Pozycja rodziców 1,6 1,9 3,9 91,9

Kreatywność 78 12 3,5 6,5

Region, województwo, w którym się 
mieszka 

1 2,9 6,8 89,2

Wdzięk, urok osobisty 1 2,9 5,2 90,6

Szczęście, przypadek 0,3 3,6 9,4 85,7

Źródło: opracowanie własne.

Badani na pierwszym miejscu stawiają znajomości i układy, rodzaj zdobytego 

zawodu i języki obce, ale z drugiej strony nie doceniają (lub nie mają świado-

mości) kapitału społecznego swoich rodziców. Nie doceniają również takiej cechy 

i zarazem postawy, jaką jest przedsiębiorczość własna; cechy takie, jak: inteligencja 

i zdolności własne – ponad połowa badanych uważa za mniej ważne lub nieważ-

ne; z drugiej strony spryt i cwaniactwo, kreatywność, odwaga i przedsiębiorczość 

– to cechy najwyżej cenione. Nie posiadają również świadomości uwarunkowań 

10  Raport CBOS, Polacy o prowadzeniu biznesu, nr BS/158/2010, Warszawa, 2010, s. 2.
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charakterystyk społeczno-gospodarczych regionu i nie przywiązują do tego od-

powiedniej wagi. Stawiam tezę, iż studenci charakteryzują się małą świadomością 

swojej przedsiębiorczości i nie mają podstawowej wiedzy z zakresu czynników 

społeczno-gospodarczo-psychologicznych. 

Z kolei zdaniem respondentów prezentowanego wcześniej sondażu CBOS, aby 

odnieść sukces w biznesie, trzeba mieć przede wszystkim pomysł. Niezbędne jest 

również posiadanie zasobów pieniężnych, ale bardzo ważne są też takie cechy oso-

biste, jak pracowitość i operatywność. Nie bez znaczenia są znajomości i kontakty 

w kręgach biznesowych, a także upór, konsekwencja w dążeniu do celu. Dopiero 

w dalszej kolejności wskazywano szczęście, dobre wykształcenie, wiedzę i uczci-

wość. Stosunkowo mniejszą wagę badani przywiązują do znajomości i kontaktów 

w kręgach politycznych, a tylko co dwudziesty wymienia w tym kontekście polity-

kę gospodarczą i fi nansową rządu.

Pomysł na własny interes oraz upór i konsekwencja w dążeniu do celu wymie-

niane są tym częściej, im młodsi są badani. Wskazywaniu pomysłu, przedsiębior-

czości, operatywności oraz uporu i konsekwencji sprzyja wykształcenie. Im jest ono 

wyższe, tym częściej czynniki te są uważane za najważniejsze, aby odnieść sukces 

w biznesie. Natomiast pracujący na własny rachunek, czyli ci, którzy sami zajmują 

się biznesem najczęściej wskazują na pracowitość (55%), a następnie – upór i konse-

kwencję w dążeniu do celu (48% – prawie dwukrotnie częściej niż przeciętnie wśród 

ogółu badanych!) oraz pomysł (47%). Czwartym czynnikiem sukcesu jest – zdaniem 

respondentów pracujących na własny rachunek – przedsiębiorczość, operatywność 

(39%), a piątym – znajomości i kontakty w kręgach biznesowych (30%). Dopiero na 

szóstym miejscu znalazły się zasoby fi nansowe (20%). Pracujący na własny rachunek 

wymieniają zasoby fi nansowe jako czynnik najważniejszy dla osiągnięcia sukcesu 

niewiele częściej niż szczęście (17%) czy uczciwość (15%). Te dwa ostatnie czynniki, 

podobnie jak politykę rządu (6%), badani pracujący na własny rachunek wymieniają 

równie często jak ogół ankietowanych, natomiast rzadziej – znajomości i kontakty 

w kręgach politycznych (6%), a już zdecydowanie najrzadziej – wiedzę ekonomiczną 

i prawniczą (5%) oraz dobre wykształcenie (1%!)11. 

6. Czynniki utrudniające przedsiębiorczość

Tabela 2 przedstawia czynniki, które zdaniem badanych utrudniają przedsię-

biorczość/prowadzenie biznesu. Zestawiłem w tym miejscu odpowiedzi studen-

tów i respondentów z sondażu CBOS.

11  Ibid, s. 11–12.
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Tabela 2.  Czynniki utrudniające przedsiębiorczość w opinii badanych i wg sondażu 
CBOS.

Czynniki utrudnia-
jące prowadzenie 
biznesu w opinii

studentów

Odpowiedzi 
w %*

Czynniki utrudniające 
prowadzenie biznesu

w opinii respondentów 
z sondażu CBOS 2010

Odpowiedzi 
w %*

Brak środków fi nan-
sowych

76
Nie mam pieniędzy, kapitału po-

trzebnego do rozpoczęcia działalno-
ści gospodarczej

35

Niepewność na 
rynku

34
Zbyt duże jest ryzyko, że interes się 

nie uda
19

Opanowanie rynku 
przez duże fi rmy, 

monopole
18

Nie ma obecnie w Polsce dobrych 
warunków do prowadzenia działal-

ności gospodarczej
6

Brak umiejętności, 
brak pewności siebie

15
Nie poradził(a)bym sobie z prowa-
dzeniem fi rmy – nie jestem na tyle 
operatywny(a) i przedsiębiorczy(a)

16

Biurokracja, nadmiar 
formalności

18
Zbyt wiele jest formalności związa-
nych z założeniem i prowadzeniem 

własnej fi rmy
28

Zniechęcenie 24
Nie mam pomysłu na własny interes, 
nie wiem, czym miał(a)bym się zająć

15

Strach, że sobie nie 
poradzę

19
Prowadzenie własnej fi rmy to zbyt 

duży stres i odpowiedzialność
13

Zły stan zdrowia 2
Moja sytuacja osobista nie pozwala 
na to – mam słabe zdrowie, jestem 

już na to za stary(a)
4

Źródło: opracowanie własne.

*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mieli wybrać kilka najważniejszych czyn-

ników.

Respondenci w obu grupach sa zgodni, że najważniejszym czynnikiem utrud-

niającym przedsiębiorczość są uwarunkowania fi nansowe; niepewność na rynku 

i opanowanie rynku przez monopole są na drugim miejscu. Na następnym miejscu 

wymieniono czynniki związane w potocznie rozumianą biurokracją, czyli forma-

lizmem, rytualizmem (w ujęciu Mertona i Podgóreckiego); na kolejnym miejscu 

plasują się czynniki psychologiczne związane z pewnością siebie, motywacją, kom-

petencjami miękkimi „jestem na tyle operatywny(a) i przedsiębiorczy(a)”. Ostat-

nie miejsce zajmuje czynnik związany ze zdrowiem, który zdecydowanie utrudnia 

aktywność.

7.  Cechy osobowościowe (aspekty behawioralne, 
kognitywne i afektywne) postawy przedsiębiorcy

Jak natomiast studenci wyobrażają sobie przedsiębiorcę pod względem jego 

postawy (cech osobowościowych), którymi powinien się on charakteryzować. Od-

powiedź na to pytanie przedstawia Wykres 2.
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Wykres 2. Cechy osobowościowe przedsiębiorcy w opinii badanych

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci na pierwszym miejscu wymieniają czynniki, jak myślenie per-

spektywiczne – 96%, równowaga emocjonalna – 87%, odporność na stres – 85%, 

umiejętność stawiania celów – 78%; czynniki motywacyjne, takie, jak: umiejętność 

motywowania innych – 75%, pewność siebie – 72,0% i kreatywność – 60,9% bada-

nych – stanowiły kolejną grupę uwarunkowań osobowościowych.

Ostatnie miejsca zajmują upór, stanowczość – 29,0% badanych, gwałtowność 

– 10% i odwaga – 12,4%.

Również są istotne (choć uzyskały one najmniej wyborów) wewnątrzsterow-

ność – 56%, ambicja, orientacja na sukces – 45,6% oraz asertywność – 32,5% ba-

danych.

8.  Przyszłość społeczno-ekonomiczna za 10–15 lat 
w opinii badanych

Jak natomiast badani wyobrażają sobie swoją przyszłość społeczno-ekono-

miczną? 

W związku z tą kwestią zadano dwa pytania. Pierwsze z nich brzmiało: Jak 

sądzisz, jaki zawód będziesz wykonywał(a) za 10–15 lat? Podano przy tym obo-

wiązujący podział na kategorie społeczno-zawodowe.
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Wykres 3. Wykonywany zawód za 10–15 lat

Źródło: opracowanie własne.

Prawie co trzeci badany deklaruje, że będzie nauczycielem, co siódmy uważa, 

że będzie pracował w administracji lub jako średni personel medyczny. Co jedena-

sty aspiruje zostać przedstawicielem wolnych zawodów (plastyk, lekarz, prawnik). 

Co dwudziesty wyobraża sobie, że będzie należał do grupy społeczno-zawodowej 

kadry kierowniczej i to wysokiego szczebla.

Druga kwestia dotyczyła przyszłej pracy respondentów; gdzie będą – ich zada-

niem – pracowali? Poniższa tabela przedstawia rozkład odpowiedzi na to pytanie.

Tabela 3. Miejsce pracy za 10–15 lat

Miejsce pracy badanych za 10–15 lat
Odpowiedzi 

w %

W zakładzie, fi rmie prywatnej polskiej 12,2

Będę miał(a) własną fi rmę 18,5

W zakładzie państwowym 28,7

W fi rmie zagranicznej 6,3

Będę pracował(a) za granicą 6,9

W organizacji społecznej lub politycznej 4

Nie będę pracował(a), będę zajmować się domem 1

Będę pracował(a) w gospodarstwie rolnym 0,3

Będę robił(a) coś innego 3,3

Trudno powiedzieć 17,8

Źródło: opracowanie własne.
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Co trzeci respondent uważa, że będzie pracował w zakładzie państwowym, co 

szósty będzie miał własną fi rmę a co dziewiąty będzie pracował w prywatnej fi rmie 

polskiej. Co dziewiąty będzie pracował za granicą. Prawie co piąty badany nie wie, 

jak będzie wyglądała jego przyszłość.

Jaka będzie w opinii badanych pozycja ekonomiczna?

3/4 badanych twierdzi, że pracując dorobią się takich dóbr, jak samochód, po-

nad 2/5 mieszkania, 1/4 domu, 1/3 ogrodu i działki a co dziewiąty własnej fi rmy. 

Biorąc pod uwagę ich obecny status socjo-ekonomiczny, można zauważyć, że przy 

takim obrazie przyszłości nie nastąpi przyrost dóbr, a jedynie ich reprodukcja. 

Utrwalanie statusu może świadczyć, iż badani nie mają twórczego podejścia do 

swojej przyszłości, nie potrafi ą jej kreować w taki sposób, aby pozwalała ona na 

wykorzystanie swojego potencjału i zasobów społeczno-kulturowych.

Podsumowanie 

Studenci na pierwszych miejscach preferują wartości o charakterze allo-

centrycznym a następnie dopiero utylitarno-ekonomicznym. Natomiast badani 

przedsiębiorcy preferują zarówno allocentryczne (zwane Professional values – np. 

zaufanie, orientacja na satysfakcje klienta), jak i Moral values (przejrzystość, lojal-

ność, wierność zasadom).

Z badań wynika, że badani studenci nie mają pełnej świadomości czynników 

i procesów wpływających na przedsiębiorczość. Nie doceniają oni takich ważnych 

czynników, jak kapitał społeczny swoich rodziców, przedsiębiorczość własna.

Istnieje duża zgodność wśród respondentów co do czynników, które utrudnia-

ją przedsiębiorczość.

Według badanych osobowość przedsiębiorcy powinny charakteryzować prze-

de wszystkim takie cechy, jak: myślenie perspektywiczne, równowaga emocjonal-

na, odporność na stres, umiejętność stawiania celów, umiejętność motywowania 

innych, pewność siebie i kreatywność.

Brak wiedzy z zakresu czynników gospodarczo-historycznych wpływa na 

zachowawczość ich postawy, która wypływa z obaw przed zostaniem osobą bez-

robotną, brakiem perspektyw zawodowych. Wpływa na to reprodukowany przez 

nich kapitał społeczno-kulturowy; obawiają się zostania bezrobotnym(ą); są go-

towi obniżyć swoje aspiracje kosztem wyjazdu za granicę (brak perspektyw „na 

miejscu”?) Praca za granicą jest względnie pewniejsza niż poszukiwanie jej w pro-

mieniu 100 km.

Studenci swoją przyszłość za 10–15 lat postrzegają w miarę optymistycznie 

w wymiarze materialno-zawodowym plasując się w klasie średniej niższej (po-

nad połowa badanych); czekają na „sprzyjające wiatry”, które pozwolą wzbić im 

się „nad poziomy”, nie przypisując wagi pozycji swojej rodziny i jej kapitału spo-

łecznego.

Nie idą w parze za tymi aspiracjami ich kompetencje intelektualne i kultu-

rowe; tylko 6 % studentów jest aktywna społecznie w kołach naukowych a w or-

ganizacjach pozauczelnianych jeszcze mniej. A przecież pracodawcy oczekują nie 

tylko odpowiedniego przygotowania intelektualnego, ale również doświadczenia 

w organizowaniu przedsięwzięć, bycia mobilnym, śledzenia trendów w życiu go-

spodarczym, kulturalnym kraju i nie tylko.
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Z przeprowadzonego przeze mnie sondażu wśród studentów w jednej z pań-

stwowych uczelni wynika, że ich świadomość dotycząca psychospołecznych uwa-

runkowań przedsiębiorczości wymaga poszerzenia. Badani wywodzą się z rodzin 

i środowisk, w których głównym celem było i jest utrzymanie dotychczasowego 

standardu życia a nie rozwój kapitału kulturowego i społecznego. Istotne jest zain-

spirowanie badanych do odkrywania zasobów tkwiących zarówno w nich samych, 

jak i w otaczającym ich środowisku. Mogłoby to zmienić ich postawy w stosunku 

do przedsiębiorczości.

Idealny przedsiębiorca jest przez nich postrzegany w sposób stereotypowy. 

Nie ma tu miejsca na twórcze podejście do pojęcia przedsiębiorczości, rozumianej 

również jako rozwój własnej osobowości oraz wykorzystania sieci społecznych za-

sobów tkwiących w środowisku.

Zmiana świadomości społecznej badanych i ich rodzin może zająć nawet 

okres 2-3 pokoleń. Zgodnie bowiem z hierarchą potrzeb Abrahama Maslowa czło-

wiek będzie realizował potrzeby wyższego rzędu dopiero po zaspokojeniu potrzeb 

podstawowych. Również badania Ronalda Ingleharta (i nie tylko) potwierdzają 

tezę, iż przedsiębiorczość na rzecz innych (wartości niematerialnych) jest charak-

terystyczna dla społeczeństw wysoko rozwiniętych, związanych z przejściem do 

ponowoczesności, w których standard życia jednostek jest na wysokim poziomie 

ekonomicznym12. Związane jest to również ze stabilnością otoczenia prawnego 

i gospodarczego; w Polsce w dalszym ciągu dominują strategie zorientowane prze-

de wszystkim na wartości i cele socjalno-materialne, charakterystyczne dla orien-

tacji materialistycznej wynikającej z niedostatku i niskiego standardu życia. 
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Humanista w biznesie, czyli jak 
pokonać bariery i odnieść sukces 

we własnej fi rmie
mgr Kinga Kuźma-Gołdanowska 

Humanistyczna wyobraźnia pozwala przeżyć 

w biznesie. Studia humanistyczne uczą myślenia 

i działania w ekstremalnych sytuacjach 

Tadeusz Winkowski

Jeżeli chce się wchodzić do biznesu trzeba mieć 

olbrzymią pasję i ogromne pokłady zdrowego rozsądku 

Piotr Wilam1

Wprowadzenie 

W obecnych czasach wybór drogi życiowej młodego człowieka nie jest osta-

teczny. Wybór kierunku studiów i innych form edukacji uzupełniającej nie de-

terminuje już jego życiowej drogi zawodowej, bowiem sytuacja ekonomiczna za-

równo Polski, Europy jak i sytuacja globalna jest bardzo dynamiczna i wymaga 

od wszystkich aktywnych uczestników życia gospodarczego elastyczności, stałej 

uwagi i zaangażowania w nieustanne zmiany.

W niniejszym opracowaniu nie zamierzam przedstawiać choćby cząstkowo 

przeglądu myśli współczesnych teoretyków zarządzania, mam za to nadzieję za-

inspirować czytelnika pokazując swoje własne doświadczenia i subiektywną per-

1  http://biznes.onet.pl/humanisci-w-biznesie,18490,3796753,1,news-detal 
16, 17 i 18 listopada podczas tegorocznej edycji Dni Przedsiębiorczości UJ – HUMANIŚCI w BIZNE-
SIE organizowanych przez działające w Uniwersytecie Jagiellońskim: Centrum Innowacji, Transferu 
Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) zaproszeni goście, biznesmeni – humaniści: Piotr 
Wilam (współtwórca Onet.pl) i Tadeusz Winkowski (twórca QuadWinkowski) przekonywali, że wy-
kształcenie humanistyczne nie tylko że nie jest przeszkodą ale może również pomóc w zrobieniu 
biznesowej kariery. 
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spektywę biznesu, swoją własną dotychczasową ścieżkę zawodową, ścieżkę osoby 

będącej przykładem humanisty, który związał się również z biznesem i stara się 

połączyć zainteresowania ściśle humanistyczne z zakresu psychologii społecznej, 

pedagogiki, czy fi lozofi i z prowadzeniem własnej fi rmy, a co za tym idzie z wy-

maganiami, konieczną wiedzą ekonomiczną i wiedzą z zakresu zarządzania, jakie 

stawia obecność w gospodarce i na rynku pracy. 

Warto więc zatem zastanawiając się nad tematem niniejszego opracowania 

rozpocząć od sylwetki osoby podejmującej decyzję o samodzielnej działalności 

gospodarczej, z uwzględnieniem jej cech osobowych, zarówno tych, moim zda-

niem, niezbędnych jak i dodatkowo pożądanych, które sprzyjają odniesieniu przez 

tę osobę sukcesu w obrębie zamierzonych celów, realizacji ambicji osobistych 

i rozwojowych oraz szeroko pojętego poziomu życia.

W ubiegłym roku akademickim miałam przyjemność prowadzić ze studenta-

mi kierunków pedagogicznych WSP TWP zajęcia praktyczne z przedmiotu przed-

siębiorczość, realizowanego ze środków UE w ramach programu „Kreatywny Hu-

manista”.

W trakcie spotkań, z młodymi ludźmi kończącymi właśnie studia, miałam 

okazję do wielu rozmów na zajęciach oraz poza nimi, które skłoniły mnie do kilku 

refl eksji, które wydają się właściwe do zaprezentowania. 

Obserwacje te i wnioski, które pozwolę sobie przytoczyć nie będą miały cha-

rakteru diagnozy spełniającej metodologiczne rygory badań z zakresu nauk spo-

łecznych, niemniej wydaje mi się, że poczynione obserwacje mogą być dobrym 

punktem wyjścia do uchwycenia pewnych cech wspólnych w zakresie mentalności 

grupy młodych osób wchodzących na rynek pracy, lub posiadających już pierwsze 

zawodowe doświadczenia.

W związku z tym, że miałam i mam nadal okazję spotykać się również z zu-

pełnie różną mentalnością osób w wieku zbliżonym do moich studentów, a pocho-

dzących z innych części Europy i nawet dalszych części świata, pozwolę sobie na 

pewne wstępne wnioski, które będąc oczywistym uproszczeniem, posłużą jednak 

do pewnych szkicowych refl eksji nad sylwetką osoby wchodzącej na rynek pracy, 

a kończącej studia w dużej warszawskiej uczelni.

W dalszej części opracowania pragnę z perspektywy własnych doświadczeń 

poszukać odpowiedzi na pytania:

•  Jak kształtować siebie aby stać się przedsiębiorcą w XXI wieku?
•  Jak być „kreatywnym humanistą” i jak humanista funkcjonuje w biznesie – ba-

riery i atuty?
•  Jak mądrze wykorzystać wiedzę humanistyczną, psychologiczną do prowadzenia 
fi rmy z sukcesem?

•  Jak świadomie kierować swoimi aspiracjami? 
•  Jak być kreatywnym? (Szukanie nisz i wykorzystywanie ich do sukcesu fi rmy.) 
•  Dlaczego i jak tworzyć wizję i misję fi rmy i jak ją rozwijać?
•  Jakich błędów unikać? (Praktyka działania i refl eksja przedsiębiorcy).
•  Jak ustosunkować się do zarządzania zmianą i zarządzania projektem?

W drugiej części jako przykład praktycznego zastosowania mojej wizji „kre-

atywnego humanisty” przedstawię jako przykład własną placówkę oświatową, od 

pomysłu po realizację, z perspektywy 8 lat działania na tym polu.
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1.  Jak kształtować siebie aby stać się przedsiębiorcą 
w XXI wieku?

Pisząc syllabusy dla studentów z części praktycznej przedmiotu „przedsiębior-

czość” zastanawiałam się, co powinnam im przekazać, aby wynieśli z zajęć coś 

więcej niż przepisy na sposoby zakładania różnych rodzajów spółek, czy też po-

szukiwania źródeł fi nansowania działalności. Tematy te, jakże ważne, poruszane są 

w różnych źródłach drukowanych oraz wirtualnych i powielanie gotowych prze-

pisów wydało mi się bezcelowe.

Postanowiłam podzielić się wiedzą i refl eksją zdobytą na własnych błędach 

i potknięciach, uczulić ich na rzeczywiste zagrożenia, jakie czekają na przedsię-

biorcę u progu jego kariery w biznesie.

Bardzo ważną rolę w podejmowaniu decyzji o założeniu własnej fi rmy odgrywa 

wiele elementów, ale kluczowe wydają się być: osobowość przyszłego przedsiębiorcy, 

poziom jego aspiracji i motywacji oraz otwartość na uczenie się i na zmianę.

Wydawać by się mogło, że osoby obecnie kończące studia, wychowywane 

i ukształtowane już w gospodarce rynkowej Polski po przemianach ustrojowych 

są automatycznie bardziej przedsiębiorcze niż pokolenie ich rodziców, czy też oso-

by starsze o pół pokolenia, które swoje dorosłe życie rozpoczynały na początku 

transformacji polityczno-gospodarczej naszego kraju, gdzie standardy jakości pra-

cy, biznesu, komunikacji gospodarczej dopiero wkraczały do świadomości nowo 

powstałej kadry zarządzającej. 

Tymczasem obserwując sporą grupę studentów, (5 grup ćwiczeniowych po ok. 

30 osób, prawie 100% kobiety), którym zaoferowano zajęcia z przedsiębiorczości, 

doszłam do innych zgoła od oczekiwanych wniosków. Poprawność owych wniosków 

wymagałaby oczywiście odpowiednio skonstruowanych i przeprowadzonych badań, 

lecz zbieżność postaw prezentowanych przez zapytane osoby jest zauważalna. 

Studenci zostali na pierwszych zajęciach zapytani jak wyobrażają sobie siebie 

i swoje życie zawodowe za 10 lat. 

Poniżej kilka zacytowanych możliwie precyzyjnie z notatek na zajęciach od-

powiedzi:

Będę nauczycielem w mojej szkole, bo teraz pracuję jako wychowawca w świetlicy. 

Będę miała rodzinę.

Będę uczyć w prywatnym przedszkolu, będę lepiej zarabiać.

Chciałabym być zdrowa i mieć pracę.

Planuję dziecko i może będę pracować na pół etatu jako nauczyciel.

Nie wiem… otworzę może swój klubik dla dzieci.

Tego typu odpowiedzi była większość. Osoby ich udzielające były niezdecy-

dowane, niepewne siebie, niechętnie udzielały tej odpowiedzi. Część osób spra-

wiała wrażenie, że nie zadawała sobie takiego pytania nigdy wcześniej. Być może, 

że część osób odpowiedziało w taki sposób, w obawie przed narażeniem się na 

reakcję grupy w przypadku odpowiedzi bardziej entuzjastycznej.

Nieliczne były odpowiedzi różniące się stopniem aspiracji i co ciekawe, grupa 

przyjmowała je właśnie jako niezbyt poważne, reagując uśmiechem powątpiewania.

Oto kilka z nich:

Będę znaną pisarką książek dla dzieci.

Mam zespół muzyczny, odniosę sukces w jakimś konkursie i nagram płytę.

Chcę pracować naukowo za granicą, teraz się staram o stypendium.



Przedsiębiorczość w Polsce – bariery i perspektywy rozwoju  s. 73–104
76

Były także wypowiedzi, które wiązały się z kontynuacją dotychczasowego 

działania osób już aktywnych zawodowo:

Mam już własne przedszkole, chcę mieć sieć placówek.

Chcemy z koleżanką otworzyć świetlicę prywatną, mamy już budynek, chętne 

dzieci i rodziców walczymy jeszcze z formalnościami.

Tego typu odpowiedzi traktowano w grupie poważnie i z szacunkiem.

Istnieje zatem sporo studentek nie potrafi ących sprecyzować swoich oczeki-

wań zawodowych na ostatnim roku studiów, mimo że większość jest już aktyw-

nych zawodowo, a studiują zaocznie.

Nasuwa się tu wniosek, że duża część z nich, mimo że inwestuje w swoje wy-

kształcenie, nie posiada przekonania o możliwości wykorzystania go do realizacji 

swoich marzeń i aspiracji, lecz do pozyskania pracy, która zapewni im byt na po-

ziomie pensji nauczyciela. 

Wiele z tych osób, według moich obserwacji aktywności na zajęciach akade-

mickich, ma wszystkie atuty intelektualne, predysponujące je do daleko większych 

możliwych osiągnięć zawodowych, nie mają jednak skłonności do podejmowania 

ryzyka i obawiają się nadmiaru odpowiedzialności w sytuacji posiadania własnej 

działalności.

Wiele osób ma zatem zaniżone oczekiwania i ambicje zawodowe, a osoby 

z wyraźnymi chęciami i entuzjazmem są często traktowane niepoważnie. 

Szacunkiem cieszą się osoby, które część swoich ambicji zaczęły realizować, ale 

traktowane są jako wyjątek od ogólnej dość pesymistycznej wizji.

Skąd wynika ten pesymizm? Z wychowania, z systemu wartości przekazanego 

przez rodziców. 

To temat na osobne rozważania i analizę w sferze psychologii społecznej i so-

cjologii. Wydaje mi się jednak, że przedstawiona tendencja, którą obserwuję również 

w rozmowach z osobami, które aplikują o pracę w mojej fi rmie, z osobami, które 

spotkałam w trakcie studiów podyplomowych jest adekwatna do rzeczywistości.

Wniosek, który pragnę tu podkreślić jest następujący: 

Osoba aspirująca do stania się przedsiębiorcą musi posiadać pewien zestaw 

cech osobowościowych, ale także na początku swojej drogi wykonać pracę zarów-

no w kontekście rozwoju osobistego jak i przełamać sceptycyzm społecznego na-

stawienia wobec swoich planów.

Zastanawiam się, czy jest to problem mentalności pokolenia, lub kilku poko-

leń, brak tradycji przedsiębiorczości związanej z poprzednim ustrojem, w wielu krę-

gach brak akceptacji dla jednostki przedsiębiorczej, brak zaufania do przedsiębiorcy 

w kontekście etyki biznesu i wreszcie do pieniądza jako wartości pozytywnej.

Powracam zatem do pytania – jak w kontekście wyżej zaznaczonych zjawisk 

kształtować siebie, wybierając samodzielność zawodową?

Wśród wielu cech podawanych w licznych źródłach i opracowaniach wraz ze 

studentami wybraliśmy kilka kluczowych, których posiadanie uznaliśmy za nie-

zbędne dla tworzenia sylwetki osoby przedsiębiorczej:

•  optymizm i wiara we własne możliwości, 
•  kreatywność,
•  komunikatywność,
•  elastyczność,
•  zdecydowanie,
•  wytrwałość w dążeniu do celu, 
•  samozaparcie, 
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•  samodyscyplina, 
•  zdolności organizacyjne, 
•  zdolności przywódcze, 
•  umiejętność podejmowania decyzji, 
•  odporność na stres,
•  silna potrzeba odniesienia sukcesu, motywacja,
•  dobre zdrowie.

Dobry przedsiębiorca to także osoba ambitna, odważna i pewna siebie. Powi-
nien on także twórczo rozwiązywać problemy, być cierpliwym, ale też przygotowa-
nym na zmiany i elastycznym. Dlatego też idealny właściciel fi rmy ma obowiązek 
bycia gotowym do ciągłego uczenia się, podnoszenia swoich kwalifi kacji i zdoby-
wania nowych umiejętności. To osoba, która jest bardzo zaangażowana we własną 
działalność, potrafi  obiektywnie ocenić sytuację na rynku, a także odpowiednio 
motywować i oceniać swoich pracowników, adekwatnie do ich zadań i umiejętno-
ści. Podejmując decyzję o założeniu własnej fi rmy, warto wziąć pod uwagę swoje 
cechy i to, czy choć w połowie odpowiadają one atrybutom solidnego biznesmena. 
Bo nie tylko pieniądze i dobrzy pracownicy decydują o pomyślności fi rmy, ale 
szczególnie ważny jest szef i to, jakim jest człowiekiem. 

Warto zatem przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej 
dokładnie spojrzeć na siebie samego, jeśli nasze spojrzenie jest zbyt jednostronne, 
warto skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, czy też coacha, który obiektyw-
nie oceni nasze przygotowanie i nasz potencjał.

Są osoby, które potrafi ą doskonale zrobić to same, ale zauważyłam, że wiele 
moich studentek potrzebowałoby takiego doradztwa. Szczęśliwie na naszej uczelni 
miały szanse skorzystać z takich programów. Zastanawiam się jednak, w kontek-
ście poprzednich rozważań, czy spotkanie z coachem, trenerem, doradcą zawodo-
wym dopiero na studiach wyższych nie jest zbyt późne, gdy młodzi ludzie mają już 
ukształtowaną wizję siebie, swoją samoocenę i światopogląd, wybrali konkretne 
studia i planują zgodną z nimi ścieżkę rozwoju zawodowego.

Czy dobrym momentem na pierwsze zetknięcie z jakąś formą wsparcia zawo-
dowego jest przełom gimnazjum i liceum? Moim zdaniem tak.

Wielokrotnie nie tylko wśród studentów, ale i wśród kandydatów do pracy 
na rozmowach kwalifi kacyjnych widzę spory potencjał i równolegle brak wiary 
we własne siły. Do tego często dochodzi niechęć do podejmowania ryzyka, brania 
odpowiedzialności i do podejmowania decyzji.

Zdarza się także, zwłaszcza wśród osób, które nigdy jeszcze nie pracowały 
–wśród absolwentów – podejście odwrotne, w postaci postawy roszczeniowej wo-
bec pracodawcy, przy równolegle niskiej motywacji do budowania systematycznie 
swojej zawodowej ścieżki.

Postuluję zatem, zarówno jako pracodawca jak i nauczyciel akademicki, wbu-
dowanie w proces edukacji – na różnych jej etapach – począwszy już od gimna-
zjum edukacji z zakresu rozwoju osobistego, stylów komunikowania, rozwiązywa-
nia problemów, zrozumienia stylów uczenia się.

Przy dodatkowym wsparciu placówek edukacyjnych w odniesieniu do jed-
nostek ułatwiłoby to młodym ludziom poznanie swoich mocnych i słabych stron, 
wsparło poszukiwanie własnej ścieżki życiowej i osłabiło działanie przypadku. 
Poprzez to wzmocnieniu uległoby poczucie siły sprawczej, wpływu na własne ży-
cie i podejmowane decyzje, co z kolei pozytywnie wpłynęłoby na kształtowanie 

poczucia własnej wartości i mogłoby zmniejszyć frustracje związane z wyborami 

życiowymi już na etapie początków edukacji ponadpodstawowej.
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2.  Innowacyjność i kreatywność, klucz do sukcesu 
małej fi rmy 

Wśród wielu wyżej wymienionych cech pożądanych dla osoby określanej mia-

nem przedsiębiorczej, z mojego punktu widzenia jako pracodawcy i dodatkowo 

osoby stykającej się ze studentami, najważniejsze, które dają wielkie szanse na od-

nalezienie się w biznesie są skłonność do innowacji – czy też innowacyjność oraz 

kreatywność. 

Studiując ogłoszenia o pracę oraz CV nadsyłane przez kandydatów, we wszyst-

kich to właśnie „kreatywność” pojawia się jako swoisty wytrych mający wzbudzić 

zainteresowanie pracodawcy danym kandydatem.

(Innowacyjności nie widziałam ani razu, ale można uznać, że innowacyjność 

jest pochodną kreatywności, czy też wynikiem kreatywnego myślenia.)

Porządkując zatem pojęcia postaram się, na potrzeby niniejszego opracowa-

nia, stworzyć własną defi nicję pojęcia kreatywności, w kontekście działań około-

biznesowych. 

Kreatywność – jest swoistym procesem umysłowym, podczas którego powsta-

ją nowe wytwory myślowe, nowe idee, nowe skojarzenia, pojęcia i defi nicje, nowe 

wzory i rozwiązania, lub gdy istniejące dotychczas idee, skojarzenia, pojęcia, wzory, 

defi nicje, rozwiązania łączą się ze sobą (w procesach myślowych) i są przetwarza-

ne, tworząc nową jakość w postaci twórczych, nietypowych, nowatorskich rozwią-

zań problemów. 

Wg M. Dakowskiej, kreatywność obejmuje myślenie twórcze, czyli myślenie 

w szerszej perspektywie, którego celem jest odkrywanie nowych nietypowych roz-

wiązań problemów. Produkty myślenia twórczego są zarówno oryginalne, jak i od-

powiednio dopasowane do sytuacji, a rozwiązania liczne i różnorodne2. 

Innowacja – pojęcie innowacji pochodzi z języka łacińskiego; innovare czyli 

„tworzenie czegoś nowego”. Stąd najczęstsza defi nicja innowacji podkreśla, iż 

innowacja jest procesem polegającym na przekształceniu istniejących możliwości 

w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania3. 

Według terminologii OECD (na podstawie Oslo Manual) działalność inno-

wacyjna, to szereg działań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, 

organizacyjnym, fi nansowym i handlowym (komercyjnym), których celem jest 

opracowanie i wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów. 

Niektóre z tych działań są innowacyjne same w sobie, inne zaś mogą nie zawierać 

elementu nowości, lecz są niezbędne do opracowania i wdrożenia innowacji. Dzia-

łalność innowacyjna związana jest z opracowywaniem i wdrażaniem innowacji 

technicznych i obejmuje: prace badawcze i rozwojowe; zakup licencji; prace wdro-

żeniowe; zakup i montaż maszyn i urządzeń oraz budowę, rozbudowę lub moder-
nizację budynków służących wdrażaniu innowacji; szkolenie personelu; marketing 
nowych i zmodernizowanych wyrobów.4 

Innowacja – w pojęciu uniwersalnym może być, moim zdaniem, defi nio-

wana jako zespół celowych działań, proces, w którym nowatorski pomysł, idea, 

znajdują swoje zastosowanie w wybranej dziedzinie życia (nauce, sztuce, tech-

2  Por. M. Dakowska Teaching English as a Foreign Language PWN Warszawa, 2005.
3  E. Okoń-Horodyńska, Wykłady Polityka innowacyjna UE. wykład 1, s. 9.
4  http://kadry.nf.pl/Artykul/7532/Defi nicja-innowacji/innowacje-RIS-RITTS-technologie/
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nice, medycynie, biznesie itp.) w celu uzyskania nowej jakości i przez to wzbo-

gacenia wiedzy teoretycznej i praktyki działania w wybranej dziedzinie życia 

człowieka.

Tak więc kreatywność i innowacja są ze sobą ściśle połączone, gdzie pojęciem 

nadrzędnym jest kreatywność, a innowacja jest jej efektem/produktem, czy też 

odzwierciedleniem. Kreatywność jest więc cechą umysłu jednostki, a innowacja 

efektem pracy jednego lub zespołu kreatywnych umysłów.

Kreatywność jest cechą tak istotną, ponieważ z moich obserwacji wynika, że 

człowiek wykazujący się kreatywnością posiada szereg cech współistniejących, ta-

kich jak wysoka motywacja i zaangażowanie, wysokie aspiracje i ambicje, skłon-

ność do uczenia się, elastyczność i odporność na zmianę, umiejętność twórczego 

rozwiązywania problemów.

Taka osoba ma duże szanse na sukces zarówno jako pracownik, jak i jako 

przedsiębiorca.

W tym drugim przypadku ma możliwość swobodnego rozwoju i kierunko-

wania własnej aktywności zawodowej, co dodatkowo sprzyja nasileniu się posia-

danych już cech.

Niestety z własnej obserwacji osób wkraczających na rynek pracy i apliku-

jących do pracy nie zauważam, by kreatywność i skłonność do innowacji była 

u tych osób wysoko rozwinięta. Rzadko zdarzają się osoby o adekwatnej samo-

ocenie (niezaniżonej ani niezawyżonej), wiedzące jasno, czego oczekują na danym 

etapie swojego życia zawodowego, z jasno sprecyzowanymi celami, optymizmem, 

świadomością potrzeby samorozwoju i kreatywnością.

3. Aspiracje a kompetencje 

Z racji wykształcenia pedagogicznego i doświadczeń zawodowych związanych 

z systemem edukacji zadaję sobie pytanie dlaczego tak często młodym osobom 

w Polsce brakuje entuzjazmu i motywacji, ich aspiracje życiowe wydają się być 

zaniżone w stosunku do rzeczywistych zdolności i możliwości? Czy moja obser-

wacja jako właściciela własnych fi rm i obserwacja studentów, z którymi pracuję 

jest jakkolwiek adekwatna do szerszej rzeczywistości i znalazłaby potwierdzenie 

w usystematyzowanym badaniu?

Prowadząc moją fi rmę zatrudniam i przyjmuję na praktyki również obcokra-

jowców. Są to osoby z Europy, ale także spoza najbliższego nam kręgu kulturowego, 

np. z Nigerii, Sri Lanki. 

Osoby te niezależnie od części świata, z której pochodzą mają o wiele więcej 

optymizmu, wyższe aspiracje, większe marzenia. 

Tymczasem pracownicy polscy mają mniejsze aspiracje, ale są za to bardziej 

pracowici i obowiązkowi. Wadą młodych polskich pracowników jest nieumie-

jętność pracy w zespole, problemy z kulturą komunikacji w fi rmie i rozwiązy-

waniem problemów interpersonalnych. Wiąże się to moim zdaniem z małym 

doświadczeniem zawodowym, wysokim zaangażowaniem emocjonalnym i nie-

umiejętnością znalezienia dystansu pomiędzy sferą kontaktów osobistych i służ-

bowych.

Pozwalam sobie więc na postulat w stosunku do wychowawców młodego po-

kolenia, aby konstruując programy wychowawcze, dydaktyczne i treningi umiejęt-
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ności znaleźli czas, w którym młody człowiek otrzymałby wsparcie dla tych właś-

nie cech, które mogą w jego przyszłym życiu zawodowym okazać się kluczowe. 

Należą do nich: 

•  treningi autopoznawcze,
•  treningi indywidualnych stylów uczenia się,
•  treningi interpersonalne i rozwiązywania problemów,
•  treningi samomotywacji,
•  treningi kreatywności,
•  treningi umiejętności międzykulturowych.

Metody pracy, które powinny pojawić się już w szkole, na wczesnym etapie na-

uczania, to przede wszystkim metody aktywizujące i projektowe, które uczą samo-

dzielności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności za te decyzje, odkrywania 

swoich mocnych i słabych stron i pracy nad nimi, znajdowania swojego miejsca 

w grupie i przez to sprawdzania się w różnych rolach społecznych.

Ponadto powinno znaleźć się miejsce na treningi rozwoju osobowości oparte 

na poszukiwaniu własnego systemu wartości, treningi umiejętności budowania re-

lacji prywatnych i służbowych.

Wszystkie wyżej wymienione kompetencje, tak istotne dla efektywności pracy 

powinny być przedmiotem zainteresowania również każdej osoby decydującej się 

na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej.

Znaleźć można wiele publikacji dotyczących doskonalenia kompetencji. Do 

miękkich zalicza się najczęściej m.in.: samodzielność, wysoką automotywację, pro-

aktywność, odporność na stres, asertywność, komunikatywność, umiejętność pra-

cy w zespole, umiejętność budowania autorytetu, zdolność wywierania wpływu 

na zachowania innych, umiejętność inspirowania czy sprawnego kierowania ze-

społem. Dla porównania, kompetencje twarde dotyczą konkretnej, często specjali-

stycznej wiedzy, związanej z pełnioną funkcją w organizacji (procedury, techniki, 

uwarunkowania prawne, etc.). 

Jak dowodzą liczne publikacje i doświadczenie wielu managerów, pracownicy 

o wysokich kompetencjach miękkich działają elastyczniej, są odporniejsi na zmie-

niające się warunki i zadania. Wykazują się częściej aktywnością i samodzielnoś-

cią. Mają większą świadomość własnych celów w organizacji, swoich kompetencji 

i potrzeb. Pracują efektywniej i skuteczniej kierują swoją karierą, unikając wypalenia 

i frustracji. Cechuje ich częściej prawdziwa i szczera motywacja i zaangażowanie. 

Skuteczniej kierują i inspirują swoimi podwładnymi, rozumieją ich i są otwarci. Two-

rzą wokół siebie pozytywną atmosferę i klarowność relacji. W lekkim uproszczeniu 

są po prostu lepszymi ludźmi a w związku z tym i lepszymi pracownikami. 

Doskonalenie kompetencji miękkich to w dobie kryzysu temat trudny, ale nie 

wolno go bagatelizować. Nie tylko fi rmy przeżywają kryzys. Kryzys dotyka również 

ich pracowników, zarówno w pracy jak i w życiu osobistym, a to właśnie od pra-

cowników zależy w ostateczności utrzymanie się fi rmy w dzisiejszych czasach… 

i albo będą oni co chwilę przystawać, by obejrzeć spracowane dłonie i dać odpo-

cząć nadwyrężonym plecom, lub z wyjątkową lekkością przenosić będą kolejne 

cegły, nie przystawając ani na chwilę, mając dość odwagi by dowiedzieć się, że 

z cegieł tych wznoszona będzie świątynia5.

5  M. Guzowski http://www.architekcikariery.pl/praca-porady-doskonalenie-umiejetnosci-miekkich-
pracownikow,178,2,296.html
za: K. Lewin, „Group Decision and Social Change”, w E. Newcombe, R. Harley,  (red), Readings in Social 
Psychology, Henry Holt, New York,  1952, s. 459–473. 
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Reasumując, kompetencje miękkie, które zaniedbane są w pospiesznym, obcią-

żającym i często bezrefl eksyjnym realizowaniu programów nauczania przedmio-

tów szkolnych są bardzo istotne dla osoby pragnącej odnieść sukces w przedsię-

biorczości, a ponadto pozwalają na odnalezienie się w kulturze zarówno korporacji 

jak i małej fi rmy, tak we własnym kraju jak i poza nim, co wymaga dodatkowo 

umiejętności komunikacji międzykulturowej, a w czasach wolnego przepływu 

myśli, technologii, idei, towarów i usług nawiązywanie nawet przez małą fi rmę 

kontaktów międzynarodowych wpływa na jej pozycję na rynku, wiarygodność, 

prestiż, buduje pozytywny PR i przyciąga lepszych pracowników.

4. Jaki biznes zacząć – humanista biznesmenem 
Podejmując ten wątek rozpocznę od swoistej krytycznej diagnozy stanu istnie-

jącego, płynącej z osobistych doświadczeń jako właścicielki fi rmy i pracodawcy, jak 

również z pracy ze studentami kierunku humanistycznego. 

Podejmując decyzję o wyborze humanistycznego kierunku studiów młoda 

osoba rzadko kieruje się przesłankami pragmatycznymi takimi jak rzeczywista sy-

tuacja na rynku pracy, perspektywy zawodowe wynikające z zapotrzebowania na 

absolwentów konkretnego kierunku. Młodzież z krajów Europy Zachodniej, czy 

Stanów Zjednoczonych zwraca na to większą uwagę. Sam system edukacji punk-

tujący dobrych absolwentów i otwierający najlepszym dostęp do wysoko notowa-

nych uczelni, których dyplom jest z kolei przepustką do zatrudnienia w najlep-

szych fi rmach jest bardzo dobry, uczy bowiem odpowiedzialności za własną pracę 

i wyniki nauki, jednocześnie dając motywacje i potencjalną nagrodę za wysiłki 

w postaci dobrej uczelni, dobrej pracy, a co za tym idzie dobrej stopy życiowej 

i możliwości samorealizacji życiowej.

W Polsce wyborem uczelni, czy kierunku, w szczególności kierunku humani-

stycznego, rządzi często przypadek. Istnieje bowiem silna motywacja do posiadania 

samego dyplomu ukończenia studiów, nawet tylko zawodowych, a kwestia wyboru 

zarówno uczelni, jak i kierunku wydaje się być czymś drugorzędnym. Efektem 

takiego zjawiska jest obserwowana obecność na studiach humanistycznych osób, 

które nie zawsze powinny się na nich znaleźć.

Bardzo często wskutek wysiłków uczelni i oferowanemu wsparciu nauczycieli 

akademickich i programów wspierających, jak np. programy realizowane na WSP 

TWP, osoby te rozwijają i uzupełniają wiele braków, lecz i tak często nie są w stanie 

zmienić swojej mentalności i wrażliwości. 

Wybór kierunku humanistycznego wydaje się często młodemu człowiekowi dro-

gą łatwiejszą w osiągnięciu celu podstawowego, jakim jest dyplom wyższej uczelni.

W efekcie na studiach humanistycznych spotykamy osoby z dużymi brakami 

w zakresie wiedzy ogólnej, z małą wrażliwością, płytkim światopoglądem, brakami 

w kompetencjach miękkich. 

W efekcie mamy zatem na studiach humanistycznych bardzo zróżnicowanych 

studentów, niekoniecznie o umysłach humanistycznych, co dla samych studiów 

może, nie jest optymalne, ale może być jednak pozytywne z punktu widzenia póź-

niejszej kariery tych osób w pracy zawodowej.

Osoba kończąca kierunek humanistyczny może zarówno pójść ścieżką przy-

gotowania akademickiego, ale najczęściej w zderzeniu z rzeczywistością rynku 

pracy, musi porzucić na stałe lub przejściowo swoje aspiracje i zająć się czymś 
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innym, ucząc się już poprzez pracę i nabywając zupełnie nowych umiejętności 

i doświadczeń.

Uważam, że wejście w świat biznesu po przygotowaniu do zawodu humani-

stycznego nie jest obciążeniem, ale szansą. 

Osoby z przygotowaniem menadżerskim, po tak modnych na przełomie lat 

dziewięćdziesiątych kierunkach związanych z zarządzaniem otrzymali wyposażenie 

teoretyczne i praktyczne do pracy w marketingu, reklamie, PR, sprzedaży, HR itp. Po-

siadły wiedzę ekonomiczną i fi nansową dającą im większą łatwość w rozpoczynaniu 

własnej działalności i wejściu na ścieżkę przedsiębiorczości.

Jednak biznes bardzo szybko ewoluuje w stronę nauk społecznych, etyki, fi -

lozofi i znajdując z nimi coraz więcej stycznych, czerpiąc z nich właśnie inspiracje, 

wspierając się w analizie rynku, reklamie, budowaniu Public Relations psychologią 

i innymi szeroko pojętymi naukami humanistycznymi.

Dobry biznesmen musi być obecnie dobrym psychologiem, negocjatorem, coa-

chem, musi znać inne kultury, języki, rozumieć inne światopoglądy i systemy fi lozo-

fi czne, mieć dobrze opanowane kompetencje interpersonalne, musi mieć charyzmę 

osobistą, umiejętności oratorskie, zdolności aktorskie, umieć tworzyć pociągającą 

wizję i umiejętnie posługiwać się słowem pisanym. Musi mieć refl eksyjne i krytycz-

ne podejście do siebie i otaczającej rzeczywistości. A więc musi być humanistą. 

Im wyższe stanowisko, im wyższa pozycja zawodowa, społeczna, tym bardziej 

nabierają znaczenia te właśnie umiejętności i cechy służące przekształcaniu świata 

lub jego wycinka, a zadaniami służącymi bieżącemu zarządzaniu zajmują się inne 

osoby, wyspecjalizowane działy, czy też komórki przedsiębiorstwa.

Można zaryzykować tezę, czy postulat, iż obecność kreatywnych humanistów 

w biznesie tworzy nową jakość gospodarki, która oprócz swojej podstawowej funk-

cji pomnażania pieniądza i generowania zysku, będzie gospodarką prospołeczną, 

innowacyjną, przyczyniającą się do tworzenia nowej fi lozofi i życia społecznego, 

dystrybucji i redystrybucji środków i dóbr. 

Jest to jeszcze jedynie teoria, ale taka ścieżka jest jedną z możliwych zarówno 

w mikro- jak i w makroskali, myśli takie prezentują również wybitni teoretycy 

biznesu jak np. Peter Drucker.

Jakie zatem obszary biznesu powinny zainteresować początkującego przedsię-

biorcę z wykształceniem humanistycznym?

Należy zacząć od motywu, czy też motywów podjęcia decyzji o uruchomieniu 

własnej fi rmy. Jeśli jednym z nich będzie chęć całkowitej zmiany zawodu w stosunku 

do zawodu wyuczonego, obszar działalności – jej przedmiot – staje się bez znaczenia.

Jeśli jednak osoba pragnąca rozpocząć własną działalność poszukuje swojego 

miejsca w biznesie w oparciu o przygotowanie zawodowe wyniesione ze studiów, 

to sfera poszukiwań będzie odpowiednio zawężona. Trudno będzie poloniście od-

nieść sukces otwierając fabrykę chemiczną, chyba, że dziedzina ta jest dla niego 

bliska z innych powodów, zainteresowań, pasji, posiadanych znajomości, tradycji 

rodzinnych itp. Jednak zanim podejmie się decyzję o tak radykalnych zmianach 

warto poszukać dla siebie niszy zgodnej z własną wiedzą, zainteresowaniami, do-

tychczasowymi doświadczeniami, preferencjami i uzdolnieniami. 

Ja osobiście jestem przykładem osoby prowadzącej biznes zgodnie z kierun-

kiem wykształcenia humanistycznego. Prowadzę niepubliczne przedszkola, żłobek, 

planuję szkołę podstawową i zakładam właśnie fundację.

Działalność, którą prowadzę, to doskonały przykład fi rmy, której celem nie 

może być jedynie wypracowanie zysku, bowiem (jak w każdej usłudze) sukces fi -
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nansowy fi rmy zależy nie od fi zycznego produktu, lecz w dużej mierze od uzyska-

nego efektu niematerialnego, na który składa się jakość pracy, efekty dydaktyczne 

i wychowawcze, oddziaływanie na środowisko lokalne i ponadlokalne oraz inno-

wacje wnoszone przez organizację i jej członków również jako wartość dodana do 

wiedzy pedagogicznej w postaci publikacji, projektów, wykładów itp.

Efektem pracy i zyskiem przedsiębiorstwa tego typu jest poza efektem fi nanso-

wym także wpływ na świadomość wychowawczą rodziców, budowanie osobowości 

i wiedzy wychowanków, udzielone wsparcie psychologiczne dla rodzin, wsparcie udzie-

lane dzieciom w zakresie indywidualnych potrzeb edukacyjnych itp., a także działania 

na rzecz integracji i aktywizacji środowiska, działania opiniotwórcze i kulturotwórcze, 

dystrybucja wartości intelektualnych, współpraca z innymi placówkami, ekspertami, 

aktywność w ramach projektów krajowych i międzynarodowych, tworzenie miejsc 

pracy i miejsc odbywania stażów zawodowych, podnoszenie kwalifi kacji pracowników 

i tworzenie możliwości ścieżek awansu, a także jeszcze inne pominięte tu elementy.

Dopiero to wszystko w powiązaniu z efektem fi nansowym fi rmy stanowi war-

tość dodaną składającą się na jej potencjalny sukces.

W jakich zatem dziedzinach sprawdzić się powinien młody humanista podej-

mujący decyzję o założeniu własnej fi rmy? 

Nie stworzę tu listy gotowych odpowiedzi, zwłaszcza, że rodzaj działalności 

wynika przede wszystkim z:

•  różnych motywów indywidualnych przedsiębiorcy,
•  zapotrzebowania rynku na dany produkt lub usługę w danym czasie.

Skąd wynikają zapotrzebowania na dany produkt lub usługę w danym czasie? 

Do najbardziej ogólnych motywów działania i pracy każdego człowieka zaliczyć 

można:

•  realizację życiowych aspiracji i ambicji,
•  poszukiwanie nowości,
•  podnoszenie stopy życiowej i materialnej (swojej i rodziny),
•  zabezpieczenie stanu posiadania i pomnażanie majątku,
•  ułatwienie, usprawnienie w pracy, hobby, czasie wolnym,
•  chęć odmiany w życiu, 
•  chęć przeżycia czegoś niezapomnianego,
•  chęć poznawania i tworzenia relacji międzyludzkich,
•  możliwość uczestnictwa (czynnego lub biernego) w szeroko pojętej kulturze, 
•  potrzebę uczenia się i szeroko pojętego samorozwoju (inwestowanie w wiedzę, 

umiejętności swoją i dzieci),
•  dbanie o zdrowie i wygląd. 

Powyższe motywy mogą służyć opisaniu motywacji zarówno przedsiębiorcy, 

jak i jego potencjalnego klienta. I tak odpowiednio do każdej potrzeby można 

znaleźć wiele pomysłów na biznes, w którym sukces może odnieść właśnie huma-

nista.

Pozwolę sobie poniżej na kilka ilustracji przykładem. 

•  Potrzebę realizacji życiowych aspiracji i ambicji innego człowieka zaspokoić 
można np. przez założenie fi rmy trenerskiej i coachingowej, doradztwo zawodo-
we, fi rmę zajmującą się kursami i szkoleniami w różnych dziedzinach.

•  Poszukiwanie nowości zaspokaja nowy produkt branży IT, ale także nowy pro-
dukt turystyczny, czy nowa formuła restauracji.

•  Podnoszenie stopy życiowej i materialnej (swojej i rodziny) zaspokoi fi rma do-
radcza, inwestycyjna, ale także dealer markowego samochodu.
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•  Zabezpieczenie stanu posiadania i pomnażanie majątku zaspokoi fi rma ubezpie-
czeniowa, czy fundusz powierniczy.

•  Ułatwienie, usprawnienie w pracy, hobby, czasie wolnym zaspokoją produkty 
usprawniające przepływ wiedzy, informacji, ale także fi rmy produkujące specja-
listyczne narzędzia.

•  Chęć odmiany w życiu zaspokoją np. fi rmy sprzedające nieruchomości, ale i sa-
lony medycyny estetycznej.

•  Chęć przeżycia czegoś niezapomnianego zaspokoją np. fi rmy zajmujące się tury-
styką ekstremalną, ale także fundacje poszukujące wolontariuszy.

•  Chęć poznawania i tworzenia relacji międzyludzkich zaspokoją portale randko-
we, ale i head hunterzy w fi rmie HR.

•  Możliwość uczestnictwa (czynnego lub biernego) w szeroko pojętej kulturze, za-
spokoją księgarnie i teatry, ale i szkoły artystyczne, kursy rękodzieła, czy puby 
z muzyką na żywo.

•  Potrzebę uczenia się i szeroko pojętego samorozwoju (inwestowanie w wiedzę, 
umiejętności swoją i dzieci) zapewnią przedszkola, szkoły, uniwersytety, szkoły 
językowe, kluby sportowe. 

•  Dbanie o zdrowie i wygląd zapewnią salony piękności, siłownie, fi tness, gabinety 
rehabilitacji ale i domy mody.

Każdą potrzebę zaspokoić można zatem na wiele sposobów w zależności od 

możliwości fi nansowych i osobistych preferencji klienta, jego wieku, wykształce-

nia, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania, panujących trendów, mód itd. 

Od kreatywności przedsiębiorcy zależy czy stworzy zupełnie nowy, czy udo-

skonali istniejący sposób zaspokajania owych potrzeb, a także, czy stworzy nowe 

potrzeby w kręgu swoich klientów i swojej branży.

Doświadczony biznesmen, Mark Suster Suster wyszczególnił także kilka cech ide-

alnego biznesmena. Jego zdaniem człowiek, który myśli o własnej fi rmie powinien:

–  nie przejmować się swoim statusem,

–  nie zawsze postępować zgodnie z przyjętymi normami i podważać opinie au-

torytetów,

–  być odpornym na wysokie stężenie niepewności i stresu,

–  wierzyć w swój pomysł, nawet jeśli sto razy usłyszy słowo „nie”,

–  umieć podejmować trudne decyzje,

–  być odpornym na stres,

–  mieć smykałkę do podejmowania ryzyka,

–  nie bać się ani nie wstydzić porażki,

–  musi podołać brakowi snu, kompromisom, wielogodzinnym podróżom, a często 

także wyrzec się swoich dotychczasowych hobby.

Według doświadczeń Sustera, naprawdę niewiele osób bawią początki prowa-

dzenia własnej działalności. Miesiące bez pieniędzy, próby, błędy, odrzucenie. Nie jest 

łatwo. Ale niejednokrotnie naprawdę warto, jak pokazuje przykład autora artykułu6.

W tym miejscu warto zaryzykować tezę, że osoby z wykształceniem humani-

stycznym, często dobrze radzą sobie ze stresem i problemami prowadzenia dzia-

łalności w jej początkowej fazie.

Dzieje się tak, ponieważ ich konstrukcja osobowościowa, daje większą refl ek-

syjność, większy dystans i szersze widzenie problemu, przez co łatwiej o kreatywne 

6  http://biegpomilion.blogspot.com/2011/03/czy-naprawde-powinienes-zostac.html za: www.biztok.pl 
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rozwiązania. Ponadto humanista świadomy swoich niedostatków wiedzy w zakre-

sie ekonomii, zarządzania, fi nansów, chętnie skonsultuje się ze specjalistami w tej 

dziedzinie nie szukając ambicjonalnie rozwiązań własnych. Humanista w biznesie 

jest osobą bardziej otwartą i mającą większą wrażliwość społeczną, przez co łatwiej 

nawet intuicyjnie określi potencjalnego klienta i jego potrzeby. Posiadając empa-

tię w relacjach z innymi, ma szansę szybkiego wypracowania zaufania do siebie 

i swojej fi rmy. Potencjalnie posiada także większe zdolności w zakresie kompe-

tencji miękkich, więc ma szansę dobrze prowadzić PR fi rmy i kształtować na jej 

korzyść jej relacje z otoczeniem i zyskiwać jej sprzymierzeńców w postaci różnych 

partnerów i fi rm współpracujących. 

Tych kilka wymienionych, oraz inne kompetencje wpisujące się (potencjalnie) 

w profi l humanisty prowadzącego biznes mogą i powinny być przezeń wykorzysty-

wane zarówno podczas rozpoczynania przedsięwzięcia, jak i podczas jego działania.

W przyszłości będzie praca dla tęgich głów – mówią jednym głosem anality-

cy rynku pracy. A o humanistach cisza. Tymczasem to właśnie ich z roku na rok 

przybywa. A największe oblężenie podczas rekrutacji przeżywają wydziały m.in. 

psychologii, socjologii i fi lologii. Dlatego konkurencja na rynku pracy jest ogromna 

i trzeba być bardzo dobrym, aby znaleźć dobrze płatne stanowisko – uważa Maria 

Falkiewicz, doradca personalny Centrum Personelu Czasowego „Staff ”. Rośnie na 

nich zapotrzebowanie, a wykształcenie humanistyczne bywa atutem przy szukaniu 

pracy – pociesza Ewa Wojtowicz, doradca zawodowy z Centrum Pracy i Kariery 

SWPS. Pracodawcy cenią humanistów za znajomość języków, wiedzę o świecie spo-

łecznym oraz elastyczność – wylicza. Atutem humanistów jest umiejętność przysto-

sowywania się do zmian. Z drugiej strony, humaniści najczęściej muszą się doszkalać 

i przekwalifi kowywać. Sam język nie wystarcza – studzi optymizm Maria Falkiewicz. 

Absolwenci fi lologii i socjologii mogą próbować sił w dziennikarstwie, w branży PR, 

psychologii, w doradztwie zawodowym czy w dziale HR. Najczęściej przychodzą do 

nas absolwenci dziennikarstwa, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych 

i anglistyki – potwierdza Ryszard Solski z agencji PR Sigma. Najlepsi sprawdzają się 

nawet na wysokich stanowiskach w biznesie czy sprzedaży. Pracodawcy pamiętają 

o humanistach przy okazji targów. Poszukiwani byli korektorzy i tłumacze, psycho-

logowie i pedagodzy do pracy w żłobkach czy poradniach, a także wolontariusze 

chętni do współpracy z organizacjami ukierunkowanymi na ochronę środowiska 

naturalnego oraz pomoc dzieciom, kobietom czy niepełnosprawnym – wylicza Ewa 

Wojtowicz. Największe zainteresowanie wśród studentów wzbudziły oferty pracy 

w dziennikarstwie internetowym, praca czasowa w sektorze ochrony, doradztwie fi -

nansowym, ubezpieczeniach, hotelarstwie i gastronomii7.

Pomysły na dobry biznes rodzą się często przypadkiem. W moim przy-

padku chęć posiadania własnej fi rmy wynikała z obserwacji własnego stylu pracy, 

uczenia się, wiedzy o własnej konstrukcji osobowościowej.

Korzyści z posiadania własnej fi rmy, które w moim przypadku okazały się klu-

czowe do podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności to w szczególności:

•  potrzeba sprawdzenia się i uczenia oraz realizacja własnych ambicji,
•  samodzielność w kontrolowaniu czasu i natężenia pracy,
•  możliwość pracy metodą projektów,
•  niezależność od pracodawcy,
•  stworzenie fi rmy/marki wyznaczającej nowe trendy w edukacji,

7  http://www.edulandia.pl/studia/2029020,118594,4646492.html
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•  potrzeba samodzielnego realizowania własnych pomysłów i idei (w zakresie edu-
kacji i pedagogiki),

•  chęć wspierania i wywierania wpływu na środowisko (lokalne i ponadlokalne),
•  potrzeba pracy z ludźmi w zmieniającym się środowisku,
•  niezależność materialna i satysfakcja fi nansowa.

Te, a także kilka innych czynników zadecydowały o podjęciu ryzyka założenia 

własnej działalności gospodarczej.

Posiadane wykształcenie, wiedza, praca zawodowa na uczelni pedagogicznej, 

obserwacja potrzeb środowiska społecznego związanego z nowym miejscem za-

mieszkania oraz czas intensywnego rozbudowywania się potrzeb klasy średniej na 

kształcenie dzieci w placówkach niepublicznych w drugiej połowie lat 90. XX w. 

zadecydowały o przedmiocie prowadzenia działalności i decyzji założenia przed-

szkoli niepublicznych w intensywnie rozbudowującej się miejscowości podwar-

szawskiej i jednej z warszawskich dzielnic.

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, a nie posiadające wykształce-

nia z zakresu zarządzania, bardzo często skupiają się na działaniu krótkofalowym. 

Wyznaczają sobie i osiągają cele krótkoterminowe, praktyczne, związane z szybkim 

zyskiem i to zysk właśnie jest główną motywacją działania.

Tymczasem współczesne zarządzanie w teorii i praktyce daje coraz więcej 

miejsca osobom o wykształceniu humanistycznym. Nawet mała działalność, któ-

rej właściciel–zarządzający posiada szerszą perspektywę światopoglądową, własną 

krytyczną wizję swojego bliższego i dalszego otoczenia ma większe szanse na roz-

wój, niż działalność nastawiona głównie na zysk.

Te bardzo oczywiste, trącące wręcz truizmem stwierdzenia nie są wcale oczy-

wiste dla wielu młodych osób, które rozważają samodzielne prowadzenie fi rmy.

5. Wizja i misja fi rmy, biznesplan uwagi praktyczne

Pracując ze studentami, czy też prowadząc konsulting dla osób chcących roz-

począć działalność gospodarczą na polu oświatowym zwracam dużą uwagę na wy-

siłek włożony w napisanie dobrego biznesplanu.

Mimo że nie zawsze w małej fi rmie postępuje się później zgodnie z nim, mimo 

że można popełnić wiele błędów w założeniach wstępnych i przez to plan może 

okazać się nieadekwatny do rzeczywistych realiów, to uważam, że osoba, która za-

mierza założyć swój pierwszy biznes powinna dokładnie przeanalizować wszystkie 

„za” i „przeciw”, a biznesplan jest właśnie formą dyscyplinującą wstępne założe-

nia, pomysły i idee, oraz zmuszającą do zdobycia wiedzy i analizy tej wiedzy jesz-

cze przed podjęciem działań. Ponadto pozwala przewidzieć zagrożenia i możliwe 

zmiany zewnętrzne i wewnętrzne, a przez to przygotować się na nie i możliwe 

w ich wyniku kryzysy. 

Na temat tworzenia biznesplanu i jego struktury istnieje wiele profesjonalnych 

źródeł, więc nie będę w tym opracowaniu poruszać tej kwestii od strony teoretycz-

nej. Postaram się za to omówić elementy biznesplanu pod kątem praktycznego ich 

przełożenia na działania osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.
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5.1. Biznesplan – struktura podstawowa 

1. Wprowadzenie
a) krótki opis fi rmy

b) deklaracja wizji i misji, wartości fi rmy

2. Cele i zadania fi rmy
a) cele strategiczne

b) cele operacyjne

3. Środowisko fi rmy
a) trendy rynkowe

b) prognozy rynkowe

c) rozwój segmentów rynkowych 

d) reakcje nabywców

e) konkurencja w poszczególnych segmentach

f) siły branżowe

4. Opis fi rmy i jej strategii
a) strategia wzrostu

b) przewaga konkurencyjna

c) plan działania

d) analiza ryzyka i zagrożeń 

5. Przegląd fi nansów
a) wkłady – kapitał

b) przewidywane dochody w etapach

c) przewidywane koszty w etapach

d) rachunek wynikowy8

Ad. 1. We wprowadzeniu, krótkim opisie fi rmy, należy pokazać stan, w jakim 

fi rma się znajduje, etap jej rozwoju, jej charakterystykę strukturalną, rodzaj za-

rządu i formę prawną, stan zatrudnienia, zasięg działania, pozycję na rynku itp. 

W przypadku, gdy fi rma ma dopiero powstać warto przedstawić intencjonalny 

opis fi rmy jak będzie działać w pierwszym etapie swojego rozwoju, czyli stan, który 

chcemy osiągnąć po uruchomieniu fi rmy. Bardzo ważnym elementem biznesplanu 

jest nakreślenie wizji i misji oraz wartości, którymi kieruje się fi rma.

Pisząc o wizji i misji fi rmy młody przedsiębiorca zmuszony jest spojrzeć sze-

rzej na to, co dokładnie chce robić, na swoje motywacje, aspiracje, na cele, które 

chce realizować; cele osobiste i cele społeczne, cele fi nansowe i na hierarchię wagi 

tych celów dla niego samego jako osoby.

Konstruowanie wizji i misji zmusza do refl eksji nad kształtem fi rmy, potrze-

bami klientów, nad koniecznością jej wpisania w rzeczywistość społeczną w skali 

mikro, a więc jej rolą w otoczeniu, rolami dodatkowymi, które może spełniać, oso-

bami i organizacjami, z którymi będzie współpracować. Z misji i wizji wypłynąć 

muszą, w sposób naturalnej konsekwencji, cele strategiczne i cele operacyjne, czy 

też szczegółowe. 

Określenie wartości fi rmy pomoże w konstruowaniu jej Public Relations i stra-

tegii marketingu i reklamy oraz w konstruowaniu polityki jakości zarówno we-

wnętrznej jak i zewnętrznej.

8  Por.: P. Tiff any, S.D. Peterson, Biznesplan Wydawnictwo RM, Warszawa, 1999.
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Ad. 2. Cele i zadania fi rmy wypływają z jej misji, wizji i wartości. Cele stra-

tegiczne dotyczą przewidywanego rozwoju fi rmy w czasie i osiąganych wyników 

fi nansowych, jakościowych, ilościowych.

Cele strategiczne dotyczyć mogą: zdobycia w określonym czasie pozycji lide-

ra na rynku, rozpoznawalności marki, zdobycia i ustabilizowania zaplecza stałych 

klientów, pozyskania i utrzymania klientów kluczowych, rozwoju terytorialnego 

fi rmy poprzez tworzenie sieci placówek (na terenie miasta, województwa, kra-

ju, poza jego granicami), wprowadzenia nowych produktów i usług, rozszerza-

nia oferty poprzez zagospodarowywanie nowych nisz rynkowych, wprowadzenie 

działalności non profi t do strategii PR, itp.

Z celów strategicznych powstają cele szczegółowe/operacyjne, a więc takie, 

które prowadzą do realizacji poszczególnych celów strategicznych. Cele operacyj-

ne dzielą się na zadania do wykonania, a z zadań wynika konieczna do utworzenia 

struktura organizacyjna fi rmy i podział obowiązków. Z tego wynika harmono-

gram pracy i potrzebne fundusze na start. 

Dzięki takiej analizie, młody przedsiębiorca jest w stanie wyznaczyć sobie za-

kres pracy w uporządkowany sposób, wiedząc w jakiej kolejności realizować za-

dania, będzie w stanie przewidzieć czas i środki potrzebne na realizację poszcze-

gólnych działań, zlecić działania, których nie może wykonać samodzielnie innym 

fi rmom lub osobom, ocenić koszty.

A przy tym cały czas zauważać cele nadrzędne i w zależności od potrzeb we-

ryfi kować i modyfi kować cele operacyjne, które mają doprowadzić do realizacji 

tych nadrzędnych i wypełnienia założonej na wstępie misji i wizji fi rmy w zgodzie 

z wyznawanymi przez fi rmę wartościami.

Ad. 3. Realizacja wizji i misji fi rmy poprzez cele musi być podporządkowana 

analizie środowiska ekonomicznego i społecznego właściwego dla miejsca powsta-

nia fi rmy. Firmy dzielą się oczywiście na takie o zasięgu lokalnym, które wpisują się 

tylko w określoną przestrzeń i mają określony zasięg oddziaływań, oraz na takie, 

które np. ze względu na udogodnienia technologiczne działają wirtualnie i są do-

stępne dla szerszego klienta niezależnie od miejsca zamieszkania, a więc ich zasięg 

jest od razu terytorialnie właściwie nieograniczony.

Zakładając pierwszy typ fi rmy, (a więc taką, która szuka swoich klientów 

w określonym miejscu), warto nakreślić sylwetkę swojego potencjalnego klienta, 

zastanowić się, czy w otoczeniu miejsca, które wybraliśmy na siedzibę fi rmy wystę-

puje taki klient i czy ma potrzeby, które właśnie nasza fi rma gotowa jest zaspokoić. 

Jeśli fi rma adresuje swój produkt lub usługę do ludzi młodych, do dzieci, to warto 

sprawdzić dane demografi czne dzielnicy lub miasta, aby przewidzieć, czy nasza 

działalność będzie atrakcyjna na lata, czy też na krótszy okres, bo np. dzielnica się 

„zestarzeje”.

Warto przyjrzeć się trendom rynkowym i modom w naszej wybranej branży, 

czy jest to branża rozwijająca się, czy można zaoferować więcej niż jeden pro-

dukt lub usługę aby zdywersyfi kować ryzyko. W większej fi rmie ocenia się nie 

tylko branżę, ale i i jej segmenty, dotychczasowe reakcje nabywców danej grupy 

produktów i/lub usług a tym samym zdiagnozować potrzeby tych konkretnych 

klientów.

Zakładając fi rmę na jakimś terenie lub w jakiejś branży już od początku 

stykać się będziemy z konkurencją, warto więc sprawdzić jej kondycję, prze-

śledzić liczbę fi rm w branży, ich dotychczasowy rozwój i działanie. Pomoże to 
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w poszukiwaniu specyfi ki własnej fi rmy i jej konkurencyjności na istniejącym 

rynku.

Nie należy zapominać o elemencie określanym jako „siły branżowe”, a więc 

np. o dostępności wyspecjalizowanych środków i osób w otoczeniu fi rmy. Nie za-

łożymy dobrej szkoły na wsi, gdzie nie zdołamy zatrudnić dobrych nauczycieli 

specjalistów. Nie założymy gospodarstwa agroturystycznego w mało atrakcyjnym 

otoczeniu.

W otoczeniu fi rmy szukamy zatem potencjału środowiska i osób, od których 

zależny jest potencjał rozwojowy nowej fi rmy.

Ad. 4. Mając gotową analizę powyższych punktów możemy przejść do plano-

wania strategii działania fi rmy. Składają się na nią: strategia wzrostu i rozwoju, stra-

tegia uzyskania przewagi konkurencyjnej i wynikający ze strategii plan działania 

i harmonogramy pracy dla realizacji poszczególnych zadań.

W strategię działania fi rmy wpisuje się budowanie Public Relations, strategia 

marketingowa, reklama.

W pierwszym etapie działania fi rmy powyższe działania są niezmiernie ważne, 

trzeba bowiem zbudować rozpoznawalność, a następnie zaufanie do nowej marki, 

nowego produktu, czy usługi. Na tym etapie potrzebna jest szczególna wrażliwość 

na klienta i jego potrzeby i częsta modyfi kacja działań, aby osiągnąć skuteczne 

metody komunikowania się fi rmy z otoczeniem, i stałe docieranie do nowych po-

tencjalnych klientów.

Ponieważ każdy biznes może napotkać na przeszkody, ważne jest uświadomie-

nie sobie przez młodego przedsiębiorcę czekających go problemów, barier, które 

napotka on i jego fi rma na poszczególnych etapach rozwoju przedsięwzięcia.

Zagrożenia należy podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Z zewnętrznych 

można łatwo zdać sobie sprawę, należą do nich wahnięcia makroekonomiczne 

spowodowane na przykład przez:

•  kryzysy ekonomiczne, 
•  kryzysy walutowe, 
•  kataklizmy naturalne (powodzie, pożary, śnieżyce, susze, trzęsienia ziemi, hura-

gany),
•  załamania sytuacji politycznej (wojny, wojny domowe, pucze, przewroty, rozpady 

systemów politycznych, zmiany granic),
•  kryzysy biologiczne np. pandemie,
•  kryzysy energetyczno-surowcowe,
•  kryzysy komunikacyjno-technologiczne.

Kryzysy wewnętrzne są częściej dla początkującego przedsiębiorcy trudniejsze 

do zdefi niowania, dotyczą bowiem sfery zarządzania ludźmi i majątkiem, a w tym 

osoba taka często nie ma doświadczenia.

Ad. 5. Planując nową fi rmę musimy posiadać środki inwestycyjne na rozpo-

częcie działalności plus bufor fi nansowy na czas ewentualnych strat lub wyników 

zerowych i ewentualne dodatkowe nieprzewidziane koszty.

Bufor wynosić powinien minimum 30% kapitału na rozpoczęcie działalności. 

Można go próbować zmienić przez dokładną analizę rynku i określenie ryzyka 

działalności.

Czas, w którym nowa fi rma ponosi straty lub nie zarabia jest bardzo różny 

i zależy od wysokości nakładów wstępnych, wielkości kosztów stałych, oferowa-
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nego rodzaju produktu, czy też usługi ze względu na stopień jego powszechności 

oraz od zapotrzebowania rynku, a także od uwarunkowań zewnętrznych opisa-

nych powyżej. 

Warto więc zrobić samodzielnie lub zlecić specjaliście oszacowanie kosz-

tów, strat i zysków w rozbiciu na etapy rozwoju fi rmy. W ten sposób będziemy 

w stanie określić przewidywane na poszczególnych etapach koszty i dochody, 

stopę zwrotu inwestycji w miesiącach/latach i ogólną perspektywę zyskowności 

przedsięwzięcia.

Analiza taka pozwoli określić opłacalność całego przedsięwzięcia i młodemu 

przedsiębiorcy powrócić do pytań o motywację do prowadzenia tego rodzaju dzia-

łalności, czy też działalności w ogóle, jako sposobu na życie.

W tym punkcie należy także dokładnie sprecyzować, jakiego rzędu inwe-

stycji oczekuje się od inwestorów. Dobrze wygląda, jeżeli deklarujemy chęć sko-

rzystania z dogodnego i niskooprocentowanego kredytu bankowego. Najlepiej 

jeżeli formalne kwestie możliwości przyznania tego kredytu zostały załatwione. 

Świadczy to wówczas o płynności fi nansowej fi rmy, a jednocześnie stanowi gwa-

rancję dla potencjalnych inwestorów. W tej części należy udowodnić, że wie się 

dokładnie jak przekonać bank do współfi nansowania pomysłu. Zarówno bank, 

jak i inwestorzy będą chcieli dokładnie poznać rodzaj i wielkość funduszy po-

trzebnych do zrealizowania pomysłu. W tym celu przedstawia się szczegółowy 

plan fi nansowy. W planie tym należy:

•  podać całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia, wymieniając poszczególne po-
zycje kosztorysu,

•  określić spodziewane źródła fi nansowania, w tym własne. Niemile widziane są 
biznesplany, które oczekują od inwestorów całkowitego sfi nansowania kosztów 
i to często niezbyt pewnych przedsięwzięć. Przy kosztorysie należy zwrócić uwa-
gę czy koszty całkowite równoważą się z całkowitym fi nansowaniem. 

Dla banku, jak i dla inwestora, priorytetową informacją jest wielkość zaangażo-
wanych środków własnych. Nie wystarczy jednak deklaracja chęci pokrycia części 
całego pomysłu. Należy rzetelnie udokumentować pochodzenie kapitału własnego. 
Jeżeli twój zgromadzony kapitał okaże się niewystarczający, to zapewne struktura 
fi nansowania (a najpewniej bank) przewiduje udział środków obcych. Najlepiej jest 
przedstawić i dokładnie opisać sposób, w jaki zamierzamy je pozyskać. Bank zanim 
zaangażuje swoje środki, musi wiedzieć w jaki sposób zamierza się wykorzystać 
dodatkowe fundusze.

Większość przedsiębiorstw dla uzyskania dofi nansowania przedstawia różnego 
rodzaju fi nansowanie uwzględniając wierzytelności i zobowiązania. Należy w tym 
celu przedstawić proponowaną strukturę kapitałową zaznaczając, kto posiada jaką 
część udziałów przedsiębiorstwa na kolejnych etapach. Początkowo należy przed-
stawić szczegółowy plan rozdysponowania funduszami a pod koniec przedstawić 
ogólnie cały zarys.

Dla podkreślenia płynności fi nansowej i odpowiedzialności powinno się zapre-
zentować aktualną sytuację fi nansową swojej fi rmy. Opisuje się tu wszelkie zobo-
wiązania i terminy ich uregulowania. Jeśli fi rma liczy się z zamiarem wejścia na 
giełdę lub już na niej jest, to należy przedstawić prognozowany rozwój sytuacji na 
giełdzie w aspekcie własnej fi rmy. Mile widziane są w takiej sytuacji dotychczasowe 
osiągnięcia na giełdzie. 

W opisie sytuacji fi nansowej powinno znaleźć się miejsce na przedstawienie 
aktualnych i przyszłych struktur płacowych zarówno dla obecnych pracowników, 
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jak i dla tych, których zamierza się przyjąć do pracy w związku z nowym projektem. 
Należy opisać wszystkie projekty dotyczące przepływu gotówki. Opracowanie to 
powinno zostać przedstawione w rocznym cyklu. Wyjątek stanowi pierwszy rok, 
w którym planowane jest przedsięwzięcie. Tutaj stosuje się cykl miesięczny9.

Prognoza fi nansowa ma na celu oszacowanie rezultatów działalności fi rmy 

w najbliższej przyszłości, starającej się o dofi nansowanie. Prognoza fi nansowa to 

zestawienie przychodów i wydatków, jakie będą generowane w przyszłości. Aby 

oszacować przychody i wydatki trzeba wykorzystać dane z innych fi rm, działa-

jących już na rynku, które są z tej samej gałęzi przemysłu bądź też utrzymują na 

rynku podobny produkt. Zestawienie to powinno zawierać:

a.  oszacowanie wielkości sprzedaży – powinna się ona zgadzać z danymi, oszaco-

wanymi w rozdziale o marketingu,

b.  oszacowanie kosztów sprzedaży i kosztów administracji, czyli zarządzania ca-

łym projektem; tutaj zawiera się koszty płac pracowników, opłat dystrybucji, 

reklamy, marketingu i produkcji. 

Projekt, który zostanie przygotowany musi być dokładnie przemyślany i rze-
czywiście powinien odpowiadać możliwościom fi rmy i realiom rynkowym. Istnieją 
programy komputerowe, dzięki którym można taką prognozę sporządzić. Wylicze-
nia komputerowe mogą stanowić uzupełnienie dla tej prognozy. Dobre uzasadnienie 
swoich racji jest milej widziane niż zapisane liczbami i procentami strony.

Przedstawiając prognozowane koszty nie należy zapominać o nowych wy-
datkach związanych z dodatkowo zatrudnianym personelem. Łączą się z tym nie 
tylko wydatki w postaci pensji czy ubezpieczeń, ale to także kwestia stworzenia 
miejsca pracy, a nie tylko etatu. To wszystko należy umieścić w każdym rozlicza-
nym okresie.

W prognozie nie należy zanadto liczyć na zyski ze sprzedaży, bowiem one po-
jawią się dopiero po kilku miesiącach. Nie należy więc pokrywać kosztów reklamy 
zwiększonymi dochodami ze sprzedaży. Zazwyczaj najpierw trzeba wydać na rekla-
mę, a później oczekiwać z niej zysków. Stąd na koszty związane z promocją trzeba 
być przygotowanym znacznie wcześniej niż będzie się podejmowało działania. Nie 
należy zbytnio porównywać się z fi rmami, które, są pionierami na rynku. One mają 
nieco inne prognozy fi nansowe związane z inwestycjami giełdowymi czy na ryn-
kach zagranicznych10.

Podsumowanie biznesplanu, to podobnie jak zakończenie jedna z najważ-

niejszych części. Zdarzyć się może tak, że niektórzy inwestorzy oczekują od tych 

dwóch części czegoś zarazem ogólnego, ale też konkretnego. Podsumowanie musi 

więc być potwierdzeniem tego, co wcześniej zostało już przedstawione. Należy 

udowodnić, że powyższa oferta jest atrakcyjna i realistyczna. 

W tej części należy udowodnić trafność inwestycji w to właśnie przedsię-

wzięcie. Najlepiej zrobić to ukazując realia zwrotu kosztów poniesionych przez 

inwestorów. Najmilej widziany będzie fakt nadwyżki, która jest planowana dzięki 

dofi nansowaniu ze strony inwestorów. Należy też ustalić sposób, w jaki partnerzy 

otrzymają swój zysk, określony w sporządzonej wcześniej umowie. Jeżeli z częścią 

inwestorów zostały zawarte umowy na zasadzie pożyczki, to w zakończeniu należy 

przedstawić jak zgromadzone w ten sposób fundusze będą zabezpieczone. Mile 

 9  Materiały informacyjno-szkoleniowe przygotowane dzięki funduszom Ministerstwa Gospodarki 
i Pracy w Biurze Karier Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie, Częstochowa 2005 

10  Ibid.



Przedsiębiorczość w Polsce – bariery i perspektywy rozwoju  s. 73–104
92

widziane jest zapewnienie, że twoje przepływy kapitałowe pokrywają zarówno po-

życzkę, jak i inne podstawowe płatności.

Uważam, że po napisaniu biznesplanu warto zadać sobie jeszcze szereg pytań 

kontrolnych, które zadecydują o kształcie biznesplanu i ostatecznie pozwolą pod-

jąć świadomą decyzję o rozpoczęciu działalności.

Poniżej zestaw, który na podstawie różnorodnych materiałów i dyskusji ze stu-

dentami powstał na zajęciach z przedsiębiorczości, który posłużył do dalszej dys-

kusji o blaskach i cieniach prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

5.2. Autodiagnostyka planu biznesowego 
 1.  Czy Twoje cele są zgodne z wizją i misją Twojej fi rmy?
 2.  Czy potrafi sz wskazać główne możliwości i okazje leżące przed Twoją fi rmą?
 3.  Czy przygotowałeś się na zagrożenia i bariery?
 4.  Czy określiłeś swoich klientów?

a)  kto kupuje?

b)  co kupuje?

c)  dlaczego kupuje?

d)  kiedy kupuje?

 5.  Jak obsługiwać tych klientów?
 6.  Czy i jak możesz śledzić poczynania konkurencji – co wiesz o konkurencji?
 7.  Jak „trzymać rękę na pulsie” w obliczu dynamiki sytuacji polityczno-rynkowej 

i lokalnej?
 8.  Czy znasz swoje mocne i słabe strony?
 9.  Czy Twoja strategia ma sens?
10.  Czy masz poparcie w cyfrach?
11.  Czy naprawdę jesteś gotowy na zmiany?
12.  Czy Twój plan jest przejrzysty, zwięzły i aktualny?11

6.  Wybrane błędy fi rm rozpoczynających działalność 
– uwagi praktyczne

Jest rzeczą naturalną, że każda osoba rozpoczynająca działalność jest nasta-

wiona na osiągnięcie sukcesu. Wierzy, że stworzy małą lub większą fi rmę (w za-

leżności od aspiracji), która da jej satysfakcję i zapewni odpowiedni poziom życia. 

Pozwoli także realizować swoje marzenia pozazawodowe.

Nie wszystkim jednak się to udaje, bardzo wiele nowo zakładanych fi rm nie 

jest w stanie przeżyć pierwszego roku działalności. 

Dlaczego tak się dzieje? Czy to brak wiedzy o prowadzeniu działalności jest za 

to odpowiedzialny, czy też brak wysiłków albo uwarunkowania zewnętrzne nieza-

leżne od osoby rozpoczynającej biznes? 

Trudno na to odpowiedzieć, o sukcesie czy też porażce decyduje bowiem naj-

częściej nie jeden lecz kilka sprzężonych czynników.

Mając swoje własne bardzo trudne doświadczenia z początkiem działalności 

postaram się wymienić te błędy, których sama doświadczyłam, lub które wydają mi 

się ważne, a świadomość możliwości ich popełnienia powinna pomóc młodemu 

11  Por.: P. Tiff any, S.D. Peterson, Biznesplan Wydawnictwo RM, Warszawa, 1999.
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przedsiębiorcy w krytycznym spojrzeniu na siebie samego, swoją wiedzę i umiejęt-

ności poruszania się w biznesie.

Pierwszym błędem jest przekonanie o posiadaniu pełnej wiedzy i kwalifi kacji 

do prowadzenia danej działalności już na początku.

Oczywiście każda osoba rozpoczyna działalność zgodnie ze swoimi prefe-

rencjami, posiadaną wiedzą, wykształceniem, doświadczeniem. Bardzo często jest 

jednak tak, że osoba będąca fachowcem, specjalistą w jakiejś dziedzinie rzemiosła/

wiedzy/sztuki/nauki nie posiada wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania, fi nan-

sów, marketingu niezbędnej do uruchomienia własnej fi rmy i na tym polu napotka 

na trudności. 

I dokładnie odwrotnie: osoba z wykształceniem menegerskim, posiada wiedzę 

o zarządzaniu, marketingu, ale może nie mieć dodatkowych umiejętności, zainte-

resowań, pomysłów na stworzenie własnej fi rmy.

Oczywiście najczęściej jest tak, że każdy początkujący przedsiębiorca po-

siada podstawową wiedzę i umiejętności w obu tych zakresach, co jednak jest 

ważne musi posiadać świadomość dużego stopnia swojej niewiedzy i braku do-

świadczeń i musi być gotowy na nieustanną naukę, podnoszenie kwalifi kacji 

i stawianie czoła nowym problemom. Początkujący przedsiębiorca musi zatem 

łączyć entuzjazm niezbędny do rozpoczęcia działalności ze świadomością duże-

go stopnia swoistej pokory wobec rynku i jego mechanizmów, wobec klientów 

i ich oczekiwań, wobec działań konkurencji i innych uwarunkowań zewnętrz-

nych.

Ponieważ najczęściej biznes rozpoczynamy w małej jednoosobowej działal-

ności gospodarczej lub najwyżej kilkuosobowej spółce, to częstym błędem, czy 

też trudnością początku działalności jest konieczność łączenia przez jedną osobę 

wielu ról i funkcji, które w większej fi rmie dzielone są między wyspecjalizowane 

komórki organizacyjne.

Na początku wszystko to, czym należy się zająć jest przyporządkowane jednej 

lub co najwyżej kilku osobom. Czym zatem należy się zająć, często równolegle, aby 

fi rma rozpoczęła działalność?

•  Po pierwsze, zarządzaniem strategicznym, a w tym: tworzeniem planów i projek-
tów, innowacji, określaniem celów, tworzeniem strategii reklamowo-marketingo-
wej, nadzorem nad realizacją, lub wręcz osobistą realizacją powyższych.

•  Po drugie, równolegle trzeba zająć się bieżącym zarządem, prowadzeniem doku-
mentacji, księgowości, rekrutacji i spraw personalnych, zamówieniami, magazy-
nem, logistyką, obsługą klienta.

•  Po trzecie, sprzedażą i marketingiem, budowaniem relacji z potencjalnymi klien-
tami, prowadzenie elementów PR, znajdowanie dróg dotarcia do klientów i part-
nerów, diagnozą działań konkurencji we własnej i pokrewnych/powiązanych 
branżach.

•  I wreszcie po czwarte zająć się należy budowaniem sieci dystrybucji i dostarcza-
nia usługi lub produktu i całą logistyczną stroną pracy w fi rmie.

Jak widać, zadań do spełnienia w tym samym czasie jest wiele, zwłaszcza na 

początku zadań jest szczególnie wiele i nie można realizować ich rozłącznie lub 

według określonego harmonogramu. 

Stąd właśnie decydując się na działalność gospodarczą trzeba pamiętać o do-

datkowych cechach, które pomogą przejść przez pierwszy, najtrudniejszy etap.

Cechy te to wytrwałość, odporność na stres, podzielność uwagi, elastyczność 

gotowość do wielogodzinnej pracy w szybkim tempie.
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Stąd warto zastanowić się, czy działalność, którą decydujemy się otworzyć jest 

na tyle małą, że poradzimy sobie sami, czy wymaga obecności wspólnika (zarówno 

w sferze inwestycji i fi nansowania jak i i zarządu).

Jeśli potrzebujemy wspólnika, to warto zastanowić się z kim chcemy i będzie-

my pracować. Ja osobiście mam w tej sferze dość bogate doświadczenia.

Niezależnie od tego, czy tworzymy fi rmę z osobą znaną lub członkiem rodziny, 

czy też z osobą obcą, powinniśmy przede wszystkim zaobserwować prostą typolo-

gię osób, a mianowicie podział na osoby kreatywne i osoby zadaniowe.

Osoba kreatywna będzie tworzyć wizję i misję fi rmy, będzie umiała konstruo-

wać plany strategiczne, będzie miała wyczucie rynku, dobrze poradzi sobie z budo-

waniem marki i Public Relations. Będzie dobra w tworzeniu i nadzorze projektów, 

będzie miała skłonności do innowacji, będzie potrafi ła poddać ciekawe pomysły 

dla promocji fi rmy, (w tym grafi czno- wizualne, logo, itp.) sprawdzi się w kontak-

tach z kluczowymi klientami i w wystąpieniach publicznych. Pozyska partnerów 

dla fi rmy i będzie nawiązywać współpracę instytucjonalną na różnych polach.

Jej słabe strony to brak systematyczności w pracy, niechęć do zarządzania fi -

nansami, sprawami personalnymi, prowadzenia dokumentacji, sprzedaży, kontroli 

pracowników, raportowania. Często także zawyżone aspiracje i ambicje osobiste 

i zawodowe.

Osoba zadaniowa będzie dbać o codzienny zarząd fi rmy, sporządzi grafi ki 

pracy, zorganizuje zespół, zajmie się płatnościami i prowadzeniem biura, zadba 

o przepływy dokumentacji i sprawy proceduralne, poradzi sobie z kontrolami 

zewnętrznymi, usprawni pracę, dokona niezbędnych zakupów, będzie pamiętać 

o terminach serwisów, wyznaczy urlopy, zastąpi chorego pracownika, często sa-

modzielnie poprowadzi księgowość, zadba o zapasy w magazynie, o dystrybucję, 

dotrze do każdego klienta, zrekrutuje nowych pracowników, określi zakresy obo-

wiązków, rozliczy projekt. Jest odpowiedzialna i systematyczna. Czasem popada 

w pracoholizm.

Jej słabe strony to zbyt praktyczne podejście do funkcjonowania fi rmy, nie-

chęć do wystąpień publicznych, często brak wizji rozwoju fi rmy w dłuższym okre-

sie, słabsze poruszanie się w zagadnieniach promocji i PR, czasem zaniżone aspira-

cje, słabsze myślenie strategiczne i innowacyjne.

Jak widać każda z tych osób posiada cechy, które są w fi rmie ważne i potrzebne.

Optymalnym rozwiązaniem dla nowo powstającej fi rmy jest dobór wspólników na 

zasadzie komplementarności, czyli osoba kreatywna powinna pracować z osobą 

zadaniową.

Bywa jednak inaczej. Warto krótko zaznaczyć sytuację, gdy fi rmę tworzą dwie 

osoby kreatywne oraz gdy tworzą ją tylko „zadaniowcy”.

W pierwszym przypadku osoby kreatywne stworzą zapewne ciekawą wizję, 

o ile uda się im aby wizja ta była wspólna. Jeśli już na początku wizja nie jest spójna, 

trzeba głęboko zastanowić się nad przyszłością takiego układu. Osoby kreatywne 

zazwyczaj bardzo bronią swojej wizji i są do niej przywiązane emocjonalnie wie-

rząc w jej wyjątkowość i kreatywność i przez to w jej przyszły sukces. Taki układ 

jest zatem wysoce nieharmonijny i prędzej, czy później siły odśrodkowe przeważą 

na rzecz rozłamu w fi rmie. 

Sytuację taką miałam w swojej pierwszej spółce, wizje były różne, wiele drob-

nych konfl iktów doprowadziło do decyzji o rozłączeniu działalności. Obecnie każ-

dy ze wspólników prowadzi swoją własną fi rmę w tej samej branży, nie konkurując 

na tym samym terenie.
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W drugim przypadku, gdy fi rmę tworzą dwie osoby o zadaniowym podejściu 

do pracy, układ ten będzie zapewne harmonijny, szybko podzielą się obowiązka-

mi i zajmą sprawami organizacyjnymi. Taka fi rma w początkowym okresie może 

działać bardzo sprawnie i dobrze, dopiero po dłuższym czasie może zabraknąć jej 

pomysłów na rozwój i innowację.

Oczywiście w tym przypadku, w przeciwieństwie do pierwszego, wystarczy 

kreatywny pracownik na dowolnym stanowisku i problem może przestać istnieć, 

jeśli tylko wspólnicy „zadaniowcy” będą posiadali świadomość potrzeby działań 

długofalowych, strategicznych i innowacyjnych.

Warto zatem dokonywać wyboru wspólnika świadomie i z rozwagą, bowiem 

jest to jeden z bardzo ważnych elementów przy projektowaniu i rozpoczynaniu 

własnej działalności i jest to moim zdaniem jeden z kluczy do sukcesu, podobnie 

jak dobór pracowników na dalszym etapie rozwoju działalności. 

Warto jeszcze wspomnieć o sytuacji, gdy powstaje biznes oparty na pracy rodzi-

ny. W wielu kulturach jest to sposób, który się sprawdza, fi rmy rodzinne funkcjonują 

sprawnie. Wydaje się jednak, że fi rma rodzinna sprawdza się w sytuacjach gdy:

•  zawód jest w danej rodzinie dziedziczony i służy budowaniu marki lub nazwiska 
w danej branży. Dzieje się tak w rzemiośle (np. krawiec, cukiernik), sztuce (np. 
aktor, malarz, muzyk), wolnych zawodach (lekarz, prawnik itp.),

•  zawód jest związany z miejscem zamieszkania lub tradycją rodzinną, (np. rybak, 
górnik),

•  biznes prowadzony jest poza miejscem, krajem zamieszkania, (np. bary wietnam-
skie w Polsce) i służy scalaniu klanu rodzinnego i zapewnieniu mu bytu i poczucia 
bezpieczeństwa na obcym terenie),

•  przedmiotem działalności jest gospodarstwo rolne.
Dodatkowo są tu jeszcze istotne uwarunkowania kulturowe, o których już 

wspominałam wcześniej.

W Polsce, podobnie jak w części Europy, zwłaszcza w miastach, w obliczu ato-

mizacji struktur rodzinnych takie fi rmy nie są częste, a jeśli istnieją, to silnie indywi-

dualistyczne podejście członków takiej mikro organizacji może zarówno negatywnie 

oddziaływać na fi rmę, jak i na struktury nieformalne wewnątrz rodziny. Jest to kolej-

ne ciekawe zagadnienie, godne podjęcia badań na pograniczu ekonomii i socjologii.

Kolejnym błędem, który często popełniają początkujący przedsiębiorcy jest 

zbyt silne przekonanie, że oferowany produkt lub usługa są tak dobre, że klienci 

sami powinni naszą fi rmę znaleźć.

Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, jeśli proponowany produkt jest jedyny 

i wyjątkowy na szeroką skalę, jest wynalazkiem o dużym potencjale, lub jeśli nasza 

fi rma jest jedyną, zaspokajającą potrzeby otoczenia w danym zakresie.

Najczęściej jednak naszą fi rmę tworzymy w środowisku, gdzie istnieje kon-

kurencja, rzadko również nasz produkt jest wyjątkowy. Zakładając sklep, szkołę, 

gabinet czy restaurację szukamy atutów naszej nieinnowacyjnej na ogół (pod 

względem przedmiotu działalności) fi rmy, która pozwoli odróżnić ją od konku-

rencji, przyciągnąć nowych klientów lub przejąć ich od konkurencji ze względu 

na innowacyjny (pod względem sposobu działania, sprzedaży, świadczenia usługi) 

sposób działania.

Musimy zatem znaleźć sposoby, aby naszą fi rmę odróżnić od innych podob-

nych, a owej wyjątkowości szukać można w sposobach docierania do klienta, 

w sposobach kontaktów z klientem, w oryginalności wyglądu fi rmy, produktu, 

usługi, w sposobach dystrybucji, w produktach fi nansowych ułatwiających zakup, 
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w osobowościach szefów i pracowników, w szczególnej atmosferze, w działalności 

non profi t na rzecz środowiska lokalnego itd.

Aby powyższe czynniki mogły zadziałać potrzebne jest myślenie kreatywne 

i stałe poszukiwania innowacji i nowatorskich metod pracy.

Początkujący przedsiębiorca musi zatem posiadać świadomość, że budowa-

nie fi rmy to niekończący się proces zabiegania o zainteresowanie klienta, poprzez 

stały rozwój i udoskonalanie produktu lub świadczonych usług. To stałe budowa-

nie relacji z otoczeniem i reagowanie na jego zmiany i dynamikę, to stały rozwój 

i poszukiwania, niezależnie od wielkości fi rmy.

Następnym błędem, który zdarza się bardzo często, (bywa, że popełniany jest 

także świadomie ze względu na ograniczenia budżetowe w fi rmie) jest niedostatecz-

ne zbadanie rynku, na jakim przyjdzie fi rmie działać, czy też celowanie w zły rynek.

Wydawać by się mogło, że ten błąd popełnia się coraz rzadziej w obliczu rosną-

cej wiedzy ogólnej i ekonomiczno-gospodarczej potencjalnych przedsiębiorców.

Jednak nadal widać, że osoby zakładające fi rmy nie zawsze znajdują czas na 

głębsze rozpoznanie rynku. Podczas zajęć ze studentami tylko dwie osoby potrafi ły 

określić co należałoby w wypadku ich projektu sprawdzić, gdzie szukać informacji, 

jak analizować dane i źródła, na co warto zwrócić uwagę. 

Wiele osób natomiast wskazywało, że na początku działalności warto oprzeć 

się na naturalnej sieci własnych kontaktów. Tymczasem jest to kolejny błąd, który 

łatwo popełnić zakładając własną działalność. Błąd ten skłonni są popełnić ludzie 

młodzi wiekiem, posiadający szerokie grono przyjaciół i znajomych, obserwację tę 

potwierdzają wypowiedzi studentów kończących studia, stojących przed decyzja-

mi podjęcia lub zmianie własnej aktywności zawodowej.

Tymczasem w praktyce czasem rzeczywiście posiadanie szerokich znajomości 

może ułatwić start, ale z pewnością nie zagwarantuje sukcesu i tego, że osoby zna-

jome przyprowadzą nowych klientów do fi rmy, bez udziału i zaangażowania PR i 

marketingowego jej samej i jej członków.

Z tym wiąże się zagrożenie, które dodatkowo potęguje informatyzacja społe-

czeństwa, mianowicie przewaga posługiwania się marketingiem pasywnym nad 

jego aktywnymi formami.

Dużo fi rm ogranicza się do dawania ogłoszeń w prasie, mailingu, ofert, prowa-

dzenia strony internetowej.

Formy aktywne, które wiążą się z osobistym docieraniem do klienta i różnymi 

formami bezpośredniego kontaktu są słabsze, dodatkowo nie są lubiane i czasami 

odnoszą odwrotny do zamierzonego skutek.

Ja osobiście prowadząc fi rmę wolę nawiązywać kontakt osobisty poprzez dzia-

łania zbliżone bardziej do sfery PR, a więc na przykład organizowanie eventów, 

spotkań, prezentacji, na których można osobiście porozmawiać z potencjalnym 

klientem, ale nie czuje się on „napastowany” lecz zaproszony, a jego obecność na 

takim spotkaniu jest jego decyzją i wolnym wyborem.

Błędem jest także nadmierna wiara w jakość i wyjątkowość oferowanego pro-

duktu i usługi.

Oczywiście fi rma i jej oferta są efektem naszej pracy i wiara, że to, co oferuje-

my jest wyjątkowe jest do sukcesu niezbędna.

Jednak zawsze trzeba spojrzeć również na wartości, potrzeby i możliwości 

potencjalnego klienta, których zaspokojenie jest dla niego na pierwszym miej-

scu. Oczywiście istnieją teorie odmienne, gdzie to fi rma tworzy potrzeby klienta 

i kształtuje trendy, ale ta zasada działa w przypadku znanych marek, a nie począt-
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kującego biznesu. Do takiego etapu fi rmy dochodzą latami i początkujący przed-

siębiorca także powinien do tego aspirować, ale nie da się pominąć etapów począt-

kowych, a te muszą wyjść naprzeciw potrzebom rynku i klienta. 

Stąd tak ważne jest poznanie przestrzeni, otoczenia i klientów, zwłaszcza tych 

pierwszych.

Wiele fi rm w trosce o obniżanie kosztów – zwłaszcza na etapie zakładania fi r-

my i inwestycji stara się jak najwięcej zadań wykonać własnymi siłami. Ma to swo-

je dobre strony, ale warto przypomnieć sobie osobowości wspólników, o których 

pisałam wcześniej. W myśl zasady efektywności każdy powinien wnieść do fi rmy 

swoje atuty w postaci wiedzy, talentów i doświadczeń i zająć się tym, co zrobi naj-

lepiej, najefektywniej, najszybciej i co przyczyni się do podnoszenia jakości pracy i 

działania fi rmy i optymalizacji wyników.

Warto zatem w ramach polityki jakości pewne działania i zadania zlecić wy-

specjalizowanym osobom, czy też fi rmom outsorsingowym, które szybciej i na wyż-

szym poziomie zapewnią realizację części zadań, podczas gdy początkujący przed-

siębiorca może zająć się innymi zadaniami, których i tak mu nie brakuje.

Z punktu widzenia ekonomicznego oczywistym błędem jest przeinwestowanie 

lub niedoinwestowanie, albo błędne założenia i szacunki fi nansowe, powodujące 

brak niezbędnego bufora, potrzebnego na początku działalności, gdy należy za-

zwyczaj liczyć się ze stratą lub zerowym wynikiem fi nansowym. Tego błędu można 

starać się uniknąć pisząc jak najlepszy biznesplan. Zachęcam zawsze studentów do 

poświęcenia mu więcej czasu, praca nad nim wymaga bowiem od niedoświadczo-

nego jeszcze przedsiębiorcy postawienia sobie wielu pytań i zwrócenia uwagi na 

różnego rodzaju zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne i wymusza głębszą analizę 

biznesu z różnych stron jego funkcjonowania.

Ostatnim błędem, o którym chciałabym tu wspomnieć, jest tendencja do po-

wtarzania popełnionych już błędów, czyli brak ewaluacji skuteczności działań, np. 

marketingowych.

Często zauważam, że jeśli jakaś metoda nie działa, czyli np. ogłoszenie pra-

sowe nie przynosi efektów, to staramy się rozwiązać problem w ten sam sposób, 

czyli dajemy kolejne ogłoszenie – większe. Tymczasem jeśli coś nie działa należy 

zmienić metodę. 

Podsumowując należy stwierdzić, że błędy i problemy są wpisane w życie fi rmy 

od samego początku jej działania. Jednak znajomość tych kilku, moim zdaniem, 

najważniejszych, które starałam się powyżej jedynie naszkicować, i refl eksyjno- 

krytyczne podejście do własnych możliwości i działań każdego początkującego 

przedsiębiorcy pozwoli mu ominąć z pewnością wiele przeszkód i przetrwać 

pierwszy, najtrudniejszy czas rozwoju fi rmy – etap jej powstania, inwestycji, orga-

nizacji i walki o rynek i klienta. 

7. Zarządzanie zmianą

Pracując ze studentami i dzieląc się z nimi swoimi własnymi doświadczeniami 

w prowadzeniu fi rmy uznałam za ważne pokazanie fi rmy jako tworu dynamicz-

nego, tworu podlegającego nie tylko wpływom zewnętrznym, ale i przemianom 

wewnętrznym, z którymi musi zmierzyć się każdy przedsiębiorca. Wiedza o ich 

istnieniu i sposobach pokonywania kolejnych trudności może pozwolić osobie 

rozpoczynającej działalność na spokojne i świadome działania korygujące.
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Ostatnim elementem, który pragnę krótko poruszyć jest konieczność zarzą-

dzania zmianą w fi rmie.

Zarządzanie zmianą jest nieodzownym elementem pracy każdego przed-

siębiorcy. Siła i natężenie zmian zależą od warunków zewnętrznych i wydarzeń 

w otoczeniu fi rmy, a także od wydarzeń wewnątrz fi rmy, które wymagają reakcji 

i wprowadzenia niezbędnych korekt.

Każda osoba podejmująca decyzję o rozpoczęciu własnego biznesu musi liczyć 

się z koniecznością stałego monitorowania fi rmy i jej otoczenia oraz stałego wpro-

wadzania zmian na różnych płaszczyznach.

Z zarządzaniem zmianą łączy się zarządzanie projektem. Projekt może być bo-

wiem zarówno bodźcem wywołującym zmianę, jak i koniecznym efektem zmiany, 

która się dokonuje, czy też praktyczną reakcją na zmianę.

W czasie zajęć ze studentami próbowaliśmy ćwiczeniowo ustalić kolejność 

działań potrzebnych do wprowadzenia zmiany i działań potrzebnych do optyma-

lizacji realizacji nowego projektu. Zadanie pozornie łatwe okazało się wyzwaniem, 

ale jego realizacja zaowocowała świadomością jak wiele czynności, często rów-

noległych należy podjąć, aby właściwie przeprowadzić zmianę, czy też projekt od 

pomysłu do realizacji i ewaluacji efektów.

Bodźcem do zmiany może być zarówno problem, kryzys jak i okazja. Obydwie 

sytuacje wiążą się z ryzykiem i koniecznością podjęcia wyzwania. Zadaniem dobre-

go zarządzającego jest zauważenie i wykorzystanie obydwu czynników zmiany.

Richard Jones w swojej książce Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania pisze: 

Od samego początku będą się pojawiać sytuacje wymagające twojej reakcji. Konse-

kwentne realizowanie przedsięwzięcia mimo występujących trudności to podstawowe 

zadanie menegera projektu. Twoim obowiązkiem jest dotarcie do celu, ale niekoniecz-

nie w sposób pierwotnie zaplanowany. Kluczem do sukcesu jest zatem elastyczność 

i umiejętność szybkiego reagowania12.

Jako roboczą defi nicję zarządzania zmianami można przyjąć, że jest to proces 

polegający na ocenianiu, a następnie wprowadzaniu lub odrzucaniu potencjalnych 

zmian w projekcie13. 

Podczas dyskusji na zajęciach widać było wśród studentów postawę obawy 

przed zmianami. To właśnie między innymi z owej obawy wynikały, moim zda-

niem, prezentowane na początku niniejszego opracowania zaniżone aspiracje. 

Obawa przed zmianą wydaje się być problemem zauważalnym, chociaż ci sami 

ludzie – członkowie tego samego pokolenia deklarując swoje niepokoje i chęć 

utrzymania status quo w swoim życiu jednocześnie zaczęli masowo wyjeżdżać np. 

do Wielkiej Brytanii i Irlandii, zmieniając pracę i całe swoje dotychczasowe życie 

zawodowe i osobiste.

Można zatem zaryzykować tezę, że deklarowana chęć „ucieczki” od zmian nie 

znajduje dokładnego przełożenia w działaniu i decyzjach życiowych młodego po-

kolenia. Często bardziej pod wpływem czynników zewnętrznych niż wewnętrznych 

młodzi ludzie wykazują się elastycznością, pomysłowością i przedsiębiorczością 

w podejmowaniu życiowych wyborów i zmiana w ich życiu staje się faktem.

Spotkałam się kiedyś w Danii z opinią, że młodzi Polacy, którzy wyjechali poza 

granice kraju cenieni są właśnie za elastyczność, zdolność uczenia się i przekwali-

12  R. Jones Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania, MT biznes, Warszawa 2007 s. 225.
13  Ibid, s. 129.
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fi kowania zawodowego, a także szybko odnajdują się w innej mentalności, obycza-

jowości i języku.

Czy zatem zauważone przeze mnie na zajęciach niskie aspiracje studentów 

były prawdziwe, czy tylko deklaratywne? Czy fakt, że 99 procent moich studentów 

to kobiety zaciemnił ten obraz?

Odpowiedzi udzieliłyby rzetelne badania, w tym opracowaniu stawiam jedy-

nie pytania i tezy wynikające z osobistych doświadczeń podczas 9 lat prowadzenia 

własnej fi rmy i podczas pracy ze studentami pedagogiki.

Zarządzanie zmianą i zarządzanie projektami to codzienność każdej, nawet 

małej fi rmy. Wielu współczesnych menegerów mówi, że jedyną stałą rzeczą w fi r-

mie jest zmiana. Zmieniając się organizacje kreują i zmieniają swoje otoczenie, 

intencje menegerów, relacje z innymi organizacjami. 

Zmiany mają tak wiele przyczyn i uwarunkowań, że bardzo łatwo zgubić sens 

tego, czemu zmiana ma rzeczywiście służyć. Czasem organizacje zmieniają się po 

zastosowaniu standardowych procedur (np. ISO), bywa także, że pod wpływem 

nowej koncepcji strategicznej. Kiedy indziej zmiana jest rezultatem konfl iktów 

(np. notorycznie złej komunikacji między produkcją a marketingiem) lub proce-

su uczenia się fi rmy. Wreszcie może to być skutkiem podążania za słuszną lub 

niesłuszną modą (np. reengineering fi rmy). Bez względu na genezę zmian funda-

mentalnych pozostaje zawsze to samo pytanie: „co ma być na wyjściu?” – czyli jaki 

efekt chcemy osiągnąć. 

Zmiana organizacyjna ma zawsze miejsce w skomplikowanym i dynamicz-

nym świecie, którego menegerowie do końca nie znają, nie rozumieją i nie mogą 

przewidzieć.

Jednak pomimo całego poczucia zmienności organizacji badania wykazują 

ogromną rolę inercji. Menagerowie cząsto mają złudne poczucie, iż mogą zmie-

niać swoje fi rmy według uznania i planu. Tymczasem wiele organizacji zmienia się 

powoli, niechętnie, wręcz woli zginąć niż zmienić raz utrwalony wzorzec działania, 

czego przykładami są Ursus i Stocznia Gdańska. Co zrobić z takimi organizacjami 

w takich sytuacjach? Albo trzeba je zostawić i pozwolić im umierać, albo rzucić 

nimi o ścianę, rozbić na kawałki i przystąpić do budowy fi rmy od początku. Ale to 

już nie jest zmiana – to rewolucja14. 

Osoba decydująca się na własną działalność musi być świadoma, że właśnie 

zarządzanie zmianą będzie pochłaniało większość jej czasu w fi rmie. W zarządza-

nie zmianą wpisują się różne aktywności między innymi takie jak:

•  zatrudnianie nowego personelu i zwalnianie pracowników,
•  zmiany w strukturze organizacyjnej fi rmy i HR,
•  zmiany w sposobach zarządzania,
•  szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników,
•  tworzenie i zarządzanie ścieżkami awansu zawodowego,
•  tworzenie, przekształcanie, wyposażanie, łączenie i likwidowanie stanowisk pracy,
•  pozyskiwanie środków,
•  inwestycje w produkty i usługi,
•  zaciąganie i spłata kredytów,
•  pozyskiwanie partnerów strategicznych,
•  wprowadzenie nowego produktu,
•  wprowadzenie nowej usługi,

14  K. Obłój Koncepcje strategii organizacyjnej, „Przegląd Organizacji” 1998 a, nr 11.
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•  wejście na nowy rynek/w nową niszę rynkową,
•  wycofanie się z powyższych,
•  budowanie strategii marketingowej,
•  budowanie kanałów reklamowych,
•  budowanie i rozwój Public Relations,
•  zarządzanie kryzysami.

Stąd można przyjąć, że każda decyzja podejmowana w fi rmie ma wpływ na 

zmianę. Każde nieco bardziej złożone zadanie ma już cechy projektu, który podle-

ga zarządowi i kontroli.

Podobnie każde wydarzenie w sferze otoczenia zewnętrznego fi rmy, zarówno 

tego bliższego, jak i dalszego powoduje konieczne działania i decyzje w celu przy-

stosowania fi rmy do nowych warunków, a więc powoduje konieczność zmiany.

Z własnego doświadczenia wiem, że będzie dobrze zarządzać zmianami, czyli 

będzie elastyczna ta fi rma, która pozostaje w stałym żywym i dynamicznym kon-

takcie z otoczeniem, nie izoluje się i nie stara żyć własnym życiem. Znam kilka 

przykładów średnich i większych przedsiębiorstw, które mają tendencje do działa-

nia w pewnym oderwaniu od otoczenia i tylko wyspecjalizowane komórki zajmują 

się relacjami zewnętrznymi. 

Być może w większej fi rmie ma to jeszcze uzasadnienie, ale w małej rozwi-

jającej się działalności, bardzo zależnej od niewielkich wahań w sferze otoczenia 

zewnętrznego, na taki komfort raczej nie można sobie pozwolić. 

Niezbędnymi kompetencjami początkującego przedsiębiorcy są więc w sferze 

zarządzania zmianą:

•  wrażliwość i intuicja w zakresie przewidywania i rozpoznawania zmian zewnętrz-
nych, swoista „empatia rynkowa”,

•  umiejętność szybkiej analizy, czy zmiana jest problemem czy okazją,
•  umiejętność szybkiego reagowania w postaci decyzji zarządczych,
•  umiejętność przekonania i zaangażowania pozostałych członków organizacji 

w konieczność dokonania zmian,
•  umiejętność samodzielnego kreowania zmian w celu podniesienia jakości i kon-

kurencyjności samej fi rmy i przedmiotu jej działania,
•  umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

Podsumowanie

Ponieważ od prawie 9 lat prowadzę własną fi rmę w sektorze usług edukacyjnych 

i w tym zakresie posiadam wiedzę, doświadczenie jak i pewne osiągnięcia, to mogę 

stwierdzić, że humanista w biznesie powinien poszukiwać przedmiotu działalności 

zgodnego z własnymi zainteresowaniami, zdolnościami, umiejętnościami, charakte-

rem i osobowością. Prowadzenie fi rmy, które wiąże się dużym poświęceniem czaso-

wym i stałą wytężoną pracą, sporą liczbą wyrzeczeń w przypadku humanisty musi 

być decyzją przemyślaną. Jeżeli przedmiot działalności wiąże się z naszymi pasjami, 

aspiracjami, naszym hobby, zaspokaja naszą potrzebę rozwoju osobistego i zawodo-

wego, daje możliwości ustawicznego uczenia się i osiągania kolejnych celów życio-

wych, to znaczy, że decyzja była trafna.

Wracając zatem do początków niniejszego opracowania mocno podkreślam, 

że odniesienie sukcesu w biznesie zależne jest przede wszystkim od wysokości 

aspiracji i marzeń oraz silnej woli.
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Mój komentarz po przedstawionej na początku tego tekstu rozmowie ze stu-

dentami o ich aspiracjach i był następujący:

Macie za małe marzenia...

Dlaczego? Bo jeśli mamy małe marzenia tak naprawdę nie wierzymy, że możemy 

je spełnić.

Na drodze, która do ich realizacji będzie trudna i napotkacie wiele przeszkód 

Wasze marzenia mogą się wypalić. 

Na każdej przeszkodzie bowiem zostawicie część z nich.

Jeśli będą wielkie, to po przejściu całej drogi będziecie ich mieli jeszcze zapas 

i osiągnięcie ich przyniesie Wam radość i satysfakcję.

Jeśli będą małe, nie pozwolą Wam przejść nawet części drogi. Znikną, a Wasze 

aspiracje pozostaną niezaspokojone.

Nie bójcie się zatem wielkich marzeń, nawet jeśli inni będą mieć do was bardzo 

cyniczne podejście.

Humanista w biznesie, jak pisałam już wcześniej może i powinien znaleźć swo-

je miejsce na równi z osobami z wykształceniem technicznym i menegerskim. Jego 

osobowość i wykształcenie służą wypracowaniu w jego przedsiębiorstwie niema-

terialnych wartości dodanych w postaci nowych myśli, teorii, nowych sposobów 

komunikacji z otoczeniem, nowych elementów etyki biznesu itp.

Firma humanisty, jeśli przedmiot jej działalności jest zgodny z wiedzą i pasją 

jej właściciela ma potencjał stania się organizacją poszukującą, otwartą, organiza-

cją uczącą się i opartą na wiedzy.

Posiadanie własnej fi rmy daje niezależność i pozwala się rozwijać w większej 

wolności. Daje szanse na samodzielne zarządzanie czasem pracy, prowadzi do za-

spokojenia oczekiwań fi nansowych i przez to pozwala na realizację własnych poza 

zawodowych pasji.

A kiedy raz się nie uda?

Trzeba zacząć od początku. Kolejny raz.

Na koniec przedstawiam wizję i misję mojej własnej fi rmy, może będzie dla 

czytelnika inspiracją i ilustracją praktyczną.

Wizja nowoczesnej placówki wychowania przedszkolnego opiera się na 

wszechstronnym i świadomym oddziaływaniu wychowawczym, zarówno we-

wnętrznym jak i zewnętrznym. Nowoczesne przedszkole nie jest i nie może być 

placówką zamkniętą i skupioną na jednym tylko rodzaju działań.

Powinna stać się swoistym centrum pedagogizacji również dla starszych dzie-

ci, młodzieży i dorosłych. Powinna spełniać funkcje ośrodka propagującego kultu-

rę w mikroskali środowiska lokalnego, powinna być ośrodkiem zajęć pozalekcyj-

nych, placówką pobytu dziennego podczas akcji typu „lato w mieście”, organizować 

szkolenia, konferencje, poradnictwo wychowawcze, psychologiczne, logopedyczne 

i terapeutyczne dla dzieci i dorosłych.

Warunki lokalowe, jakie posiada OUR PRESCHOOL mogą służyć różnego 

rodzaju zajęciom dodatkowym, w tym sportowym, fi tness, artystycznym, kursom 

i szkoleniom pedagogizującym, stanowić miejsce spotkań dla grup wsparcia, np. 

młodych mam. Oferować będziemy i propagować aktywne formy spędzania wol-

nego czasu w weekendy, planujemy wyjazdy integracyjne dla rodzin, obozy języ-

kowe, od września działać będzie popołudniowa szkoła języka angielskiego dla 

dzieci.
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Tak więc elementem wizji stworzonej dla naszej konkretnej placówki jest sze-

roki wachlarz oddziaływań zewnętrznych mających na celu przyzwyczajenie śro-

dowiska lokalnego do miejsca, które kompleksowo wspiera rodzinę i zapewnia jej 

ciekawe możliwości spędzania wolnego czasu. Przedszkole powinno być ośrod-

kiem innowacyjnym, animacyjnym, opiniotwórczym w środowisku lokalnym. 

Powinno być elastyczne i otwarte na potrzeby tego środowiska, tak aby stworzyć 

z nim wzajemnie wspierający się, harmonijny układ powiązań, służący całemu bez-

pośredniemu, a w dalszej perspektywie nawet dalszemu otoczeniu.

Motto misji mojej placówki przedszkolnej zaczerpnęłam z pracy światowej 

sławy angielskiego badacza procesu efektywnego uczenia się, psychologa, Colina 

Rose, jednego z twórców znanych już w Polsce „Zabaw Fundamentalnych.”

Edukacja nie może skupiać się na dniu wczorajszym rozwoju dziecka, ale na ju-

trzejszym. Stajemy się sobą dzięki innym. To, co dziecko może zrobić dzisiaj z pomocą, 

jutro będzie w stanie zrobić samo. Dlatego jedynym dobrym sposobem edukacji jest 

kształcenie, które podąża przed rozwojem i prowadzi go15.

Colin Rose, Accelerated Learning

Człowiek rozwija się w kulturze. Kultura otacza go jeszcze w okresie prenatal-

nym, a także po jego śmierci. Bez zakotwiczenia w kulturze człowiek nie posiada 

tożsamości, nie posiada kompetencji pozwalających na komunikowanie się w so-

bie współczesnym sobie świecie.

Wchodzenie w świat kultury jest niekończącym się procesem, ale to początki 

socjalizacji człowieka decydują o jego nastawieniu do szeroko pojętego otoczenia, 

to w dzieciństwie kształtują się prymarne przekonania, sądy, opinie, uprzedzenia, 

postawy, nawyki, skłonności. Kilkuletni człowiek nie umie interpretować rzeczy-

wistości samodzielnie. Zanim się tego nauczy minie wiele lat, podczas których bę-

dzie polegał na sądach i interpretacjach osób dla niego znaczących – rodziców, 

nauczycieli, rówieśników. W tym właśnie czasie ukształtują się pewne ramy, które 

zaważą na jego przyszłych sądach, opiniach, wyborach. Stąd właśnie świadomość 

odpowiedzialności za owe ramy kulturowe, w które wpisuje się młody człowiek 

powinna być podstawową troską każdego wychowawcy dziecka.

Naszą misją – misją naszej placówki – jest pokazywanie dzieciom świata jako 

wielkiego niezwykłego pola możliwości. Po pierwsze jako pewnej całości pięknej 

i wspaniałej, największego kosmicznego statku we wszechświecie, gdzie każdy 

z nas ma swoją bardzo ważną do spełnienia rolę.

Świat jest całością i wymaga naszej troski i odpowiedzialności, bowiem jak 

dotąd jest jedynym naszym wspólnym domem. Jednocześnie świat jest mozaiką, 

zestawem najtrudniejszych do ułożenia puzzli, z których każdy jest piękny, bo róż-

ni się od innych. Owa wielkość i zróżnicowanie świata ma być dla dzieci zachętą do 

przygód i radosnego odkrywania, bez uprzedzeń i lęku, bez barier i obciążeń.

W świecie małego dziecka nie ma jeszcze miejsca na naukę, rozumienie i ana-

lizę historii. Nie ma więc uprzedzeń. Warto w dziecku budować pozytywne glo-

balne nastawienie do wszystkich ras, kultur, języków tak, aby późniejsze poznawa-

nie ich dziejów budziło refl eksje ale nie uprzedzenia prowadzące do nietolerancji 

i nienawiści.

15  za: www.acceleratedlearning.com
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Świat, dla którego wychowujemy młode pokolenie, ze względu na postęp tech-

nologiczny coraz bardziej się kurczy. Nasze dzieci mają wielkie szanse na życie, 

pracę, związki partnerskie poza swoim najbliższym otoczeniem, krajem, a nawet 

kręgiem kulturowym. Podstawowa wiedza na temat innych części i kultur świata 

zdobyta we wczesnym dzieciństwie pomoże im bez kompleksów wejść w inną rze-

czywistość.

Ważnym kluczem do samodzielnego odkrywania i oswajania świata jest zna-

jomość języków. Tak jak kiedyś łacina, tak dziś język angielski stał się międzynaro-

dowym kodem porozumiewania się, tak więc powinien być dla każdego obywatela 

naszego globu językiem drugim, znanym na poziomie umożliwiającym swobodne 

funkcjonowanie zawodowe i prywatne poza swoim krajem urodzenia. Małe dzieci 

uczące się języka od najmłodszych lat mają szanse na bardzo dobre jego opanowa-

nie już w wieku wczesnej młodości, co otwiera możliwość wyboru szkół, studiów 

i pracy bez ograniczeń i barier.

Naszą misją jest również uwrażliwianie dzieci na świat sztuki, będący związa-

ny szczególnie z kulturą i z niej wypływający. Język sztuki był i jest ponadczasowy 

i ponadkulturowy. Kształtuje wrażliwość jednostek i grup, zbliża odległe często 

mentalności, jest odwieczną platformą porozumienia nie tylko pomiędzy grupa-

mi, rasami i religiami, ale także pomiędzy pokoleniami. Pielęgnacja świata sztuki 

określa nasze człowieczeństwo, ze wszystkimi emocjami, jakie nie są człowiekowi 

obce. Szczególnie postulat ten nabiera wagi w obliczu technokratycznych i infor-

matycznych przekształceń naszej cywilizacji.

Tworzymy profi le: artystyczny, sportowy, naukowy, językowy, aby wszystkie 

dzieci wykazujące się różnorodnymi zdolnościami mogły je rozwijać, poznawać, 

kształtować. Aby mogły na jak najdłuższy czas zachować w sobie świat niczym nie 

skrępowanej dziecięcej wyobraźni.

Ostatnim, lecz bardzo ważnym elementem naszej misji jest nauka dbałości 

dziecka o swoją sferę fi zyczną. Dbałość o kulturę fi zyczną, szacunek do własne-

go i innych organizmu, znajomość potrzeb sfery zdrowotnej każdego człowieka 

jest wiedzą i nawykiem, który kształcić należy od najmłodszych lat. Tworząc profi l 

sportowy pragniemy rozwijać w dzieciach zamiłowanie do ruchu i aktywnej re-

kreacji, do sportu, rywalizacji. Chcemy kształtować silną wolę, motywację, uczyć 

radzenia sobie zarówno z sukcesem jak i porażką. Uczymy samodyscypliny, sza-

cunku i zaufania do drugiej osoby.

Placówka roszcząca sobie prawo do nazywania się innowacyjną i pragnąca 

wnieść nową jakość w edukację jako taką, musi być przedsiębiorstwem opartym 

na wiedzy, przedsiębiorstwem uczącym się. 
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Wprowadzenie

W ostatnich latach XX wieku silnie zarysowała się zmiana paradygmatu funk-

cjonowania uczelni wyższych. Uniwersytety, z instytucji skupionych na badaniach 

podstawowych, stały się miejscami kreowania wiedzy łączącej akademickie roz-

ważania z wyzwaniami idącymi z praktyki działania, przydatnej dla organizacji 

profi towych i nonprofi towych. Pojawiło się nowe pojęcie „przedsiębiorczość aka-

demicka”, które charakteryzuje logikę działania nowoczesnego uniwersytetu. Za-

interesowanie zagadnieniami przedsiębiorczości w środowisku akademickim ma 

szereg źródeł, wśród których główne to1: narastająca presja innowacyjna, która 

prowadzi do skrócenia czasu od pomysłu do rynkowego zastosowania (kto szybszy 

ten lepszy), co z kolei wymusza przestrzenne zbliżenie fi rmy i instytucji naukowej 

czy uniwersytetu, naukowca i przedsiębiorcy; innowacja w coraz większym zakre-

sie staje się produktem środowiska, w którym działa przedsiębiorca (środowisko 

innowacyjne); wzmożone poszukiwanie nowych form zwiększania dochodów 

szkół wyższych i instytucji naukowych poprzez udrożnienie kanałów komunikacji 

i współpracy z biznesem, a w konsekwencji sprzedaż technologii i usług badaw-

czych oraz coraz silniejsza potrzeba uatrakcyjniania oferty edukacyjnej o przygo-

towanie do praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy we własnej fi rmie.

1  K. B. Matusiak, K. Zasiadły, Rekomendacje dla Polski, [w] J. Guliński, K. Zasiadły (red.), Innowacyjna 
przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Warszawa 2005, s. 145–148.
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1. Pojęcie przedsiębiorczości

Defi nicyjnie przedsiębiorczość jest szczególnym typem aktywności ludzi dzia-

łających indywidualnie lub wewnątrz organizacji, polegającym na wykorzystywa-

niu postrzeganych w otoczeniu okazji lub ich kreowaniu, poprzez realizację przed-

sięwzięć (o charakterze wprowadzania innowacji, tworzenia nowych organizacji 

lub rewitalizacji już istniejących), które przynoszą efekty ekonomiczne i/lub poza-

ekonomiczne ich podmiotom oraz otoczeniu2. Wyróżnikami przedsiębiorczości w 

takim ujęciu są:

•  proces kreowania lub wykorzystywania szans (indywidualnie lub zespołowo),

•  proces realizacji przedsięwzięć3, umożliwiających wykorzystanie szans, takich 

jak: wprowadzenie innowacji; przedsięwzięcia, w wyniku których powstaje 

nowa organizacja i przedsięwzięcia, w rezultacie których następuje „odnowa” 

(rewitalizacja) istniejącej organizacji,

•  efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne (za którymi kryją się motywacje do dzia-

łania o charakterze zarówno materialnym, jak i niematerialnym), których benefi -

cjentem jest nie tylko przedsiębiorca, ale także szeroko rozumiane otoczenie4.

Przywołane powyżej ujęcie przedsiębiorczości jest na tyle szerokie, iż może 

obejmować również inne przejawy aktywności przedsiębiorczej, aniżeli jej kla-

syczną (tradycyjną) postać, związaną z działalnością gospodarczą i sektorem pry-

watnym. Aktywność przedsiębiorcza może mieć miejsce w różnych obszarach 

funkcjonowania społeczeństwa, co podkreśla Wickham, który wskazuje na cztery 

poziomy przedsiębiorczości, uwzględniając jej szeroki kontekst społeczny: 

•  przedsięwzięcia przynoszące zysk,

•  działalność organizacji non profi t,

•  przedsięwzięcia społeczne i kulturalne, oraz 

•  zmiany polityczne i przywództwo5. 

W zaproponowanym podejściu Wickham stara się udowodnić, że przedsiębior-

czość to również działalność społeczna, a przedsiębiorcy mogą być motywowani nie 

tylko przez czynniki ekonomiczne, lecz także chęć zmiany świata na lepszy6. Przed-

siębiorczość trzeba wobec tego postrzegać zarówno przez pryzmat działalności eko-

nomicznej, jak i działalności prospołecznej7. Można zatem przyjąć, że przedsiębior-

czość jest procesem tworzenia wartości dla obywatela (użytkownika usług) poprzez 

nierutynową (czy nawet unikatową) kombinację zasobów, będących zarówno w gestii 

publicznej (społecznej), jak i prywatnej, użytkowanych po to, by wychwycić i wykorzy-

2  Por. T. Kraśnicka, Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawni-
ctwo AE Katowice, Katowice 2002, s. 75.

3  Przedsięwzięcie oznacza działanie złożone, często wielopodmiotowe, zmierzające do określonego 
celu, zawarte w możliwym do określenia przedziale czasu, które przynosi efekty w postaci produktu, 
usługi czy informacji. Zob. T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakł. 
Narod. im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław, Warszawa , Kraków, Gdańsk 1978, s. 193.

4  Na pozytywne skutki społeczne na poziomie makro zwraca uwagę m.in. M. Bratnicki, Deformacja 
przedsiębiorczości organizacyjnej. Istota, struktura i dynamika. „Przegląd Organizacji” 2004, nr 2.

5  C. Steyart, J. Katz, Reclaiming the Space of Entrepreneurship in Society: Geographical, Discursive and 
Social Dimensions, [w] “Entrepreneurship & Regional Development”, nr 16(3), 2004, s. 179–189.

6  P.A Wickham, Strategic Entrepreneurship, Fourth edition, Prentice Hall, England London 2006, 
s. 180–181.

7  C. Steyart, J. Katz, Reclaiming the Space of Entrepreneurship in Society: Geographical, Discursive and 
Social Dimensions, [w] “Entrepreneurship & Regional Development”, nr 16(3), 2004, s. 179–189.
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stać szanse i możliwości rozwoju oraz uzyskać nowe rezultaty (wyższą wartość)8. Oka-

zje te dotyczą możliwości zaspokojenia istniejących potrzeb społecznych w bardziej 

skuteczny, efektywny lub po prostu inny sposób (np. poprzez zastosowanie bardziej 

nowoczesnych środków produkcji czy świadczenia usług), albo wiążą się z zaspoko-

jeniem nierozpoznanych jeszcze potrzeb społecznych, które dopiero wyłaniają się9. W 

takim ujęciu przedsiębiorczość traktowana jest jako proces uwarunkowany społecznie, 

którego ostatecznym efektem jest kreowanie wartości dodanej – poprzez twórcze, in-

nowacyjne użytkowanie zasobów fi nansowych, materialnych oraz kapitału ludzkiego 

i społecznego10. Aczkolwiek analiza dorobku badawczego dotyczącego istoty przedsię-

biorczości wskazuje na wiele nurtów. Jako główne wyróżnia się:

•  koncentrowanie uwagi na roli podmiotu czyli przedsiębiorcy i próby zestawie-

nia jego wyróżniających atrybutów,

•  eksponowanie procesu tworzenia nowych przedsięwzięć (w tym nowych orga-

nizacji), 

•  postrzeganie przedsiębiorczości jako wprowadzania innowacji, oraz

•  skupienie uwagi na procesie odkrywania/tworzenia i wykorzystywania szans 

przedsiębiorczych.

2. Ewolucja idei uniwersytetu

Przedsiębiorczość obecnie nie jest tylko desygnatem charakteryzującym or-

ganizacje biznesowe, wkracza także w działania organizacji społecznych i publicz-

nych. Pojawiła się – co początkowo było trudne do zaakceptowania – w swoistej 

„wieży z kości słoniowej” jakimi są uczelnie, stąd konieczność krótkiej charaktery-

styki zmiany paradygmatu funkcjonowania uniwersytetu.

Powstanie nowożytnego uniwersytetu to początek XIX wieku, a dokładnie 1809 

rok, w którym Wilhelm von Humboldt założył w Berlinie instytucję, którą obecnie 

traktujemy jako fl agowy przykład uniwersytetu liberalnego11. Co ciekawe, twórca 

uniwersytetu liberalnego nie był powiązany z działalnością naukową, a swoje dzie-

ło traktował niezwykle utylitarnie jako narzędzie do tworzenia nowego porządku 

politycznego12 i kształtowania reguł funkcjonowania nowoczesnego państwa. Uni-

wersytet Humboldta, zwany inaczej uniwersytetem liberalnym charakteryzował 

się pełną autonomią, wolnością głoszenia poglądów naukowych oraz jednością 

nauki i dydaktyki. Podstawowym jego wyróżnikiem było prowadzenie działalno-

ści badawczej, wyznaczającej pozostałe funkcje uczelni. Głównym zadaniem uni-

wersytetu liberalnego, poza prowadzeniem badań podstawowych13, zaniedbując 

 8  Z. Barczyk, Przedsiębiorczość i samorządność lokalna, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
im. K. Goduli w Chorzowie, Chorzów 2004, s.18.

 9  W podobnym duchu do przedsiębiorczości społecznej podchodzą np: J. Th ompson, G. Alvy, A. Less, So-
cial Entrepreneurship – a New Look at the People and the Potential. „Management Decision” 2000, nr 5.

10  Aspekty te m.in. eksponuje M. Bratnicki, Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, 
AE, Katowice 2001, s. 28 i dalsze.

11  A.R., Welch, Th e Peripatetic Professor: the Internationalization of the Academic Profession, [w] „Higher 
Education”, vol. 34, No. 3, 1997, s. 325-326. 

12  H. de Ridder-Symodes, Th e University as European Cultural Heritage: a Historical Approach, [w] 
„Higher Education in Europe”, vol. 31, No. 4, 2006, s. 375. 

13  P.F. Drucker, Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio Emka, War-
szawa 2004, s. 242. 
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stosowane14 i całkowicie pomijając badania wdrożeniowe15, było kształcenie stu-

dentów w zakresie ogólnym (teoretycznym) – nauki humanistyczne i matema-

tyczno-przyrodnicze16 oraz kształcenie przyszłych pracowników służb państwo-

wych. Takie pole działania i misja uniwersytetu wynikała z faktu postrzegania 

nauki jako instytucji społecznej, niepodporządkowanej potrzebom technicz-

nym17. Głównym celem prowadzonych prac badawczych było wyjaśnienie zja-

wisk jeszcze nie zbadanych i odkrywanie nowych praw naukowych (badania 

podstawowe nazywa się również teoretycznymi, bądź czystymi) przy minimal-

nym zainteresowaniu praktycznymi zastosowaniami prowadzonych prac nauko-

wych. Jak pisze K. Leja18, przytaczając za J. Jabłecką19, koncepcja wolności badań 

i nauczania ma swe fi lozofi czne uzasadnienie w nowożytnym przekonaniu, iż czło-

wiek zdolny jest osiągać prawdę na mocy swych własnych przyrodzonych zdolności 

poznawczych, bez odwoływania się do autorytetu tradycji czy objawienia, a jej in-

stytucjonalnym zabezpieczeniem ma być kolegialna, korporacyjna władza akade-

micka w skali uniwersytetu i władza profesora na katedrze, będącego jednocześnie 

dyrektorem instytutu jako jednostki badawczej. Uniwersytet humboldtowski stał 

się wzorem dla reformujących się w owych czasach instytucji szkolnictwa wyż-

szego i nauki dla całego ówczesnego świata.

Zmiana relacji politycznych, a szczególnie emancypacja klas i warstw społecz-

nych na końcu XIX i początku XX wieku i brak reakcji uczelni na te nowe zjawiska, 

negliżowały słabość idei liberalnego uniwersytetu w Niemczech i w krajach, które 

przyjęły tę koncepcję funkcjonowania szkół wyższych. Dodatkowo należy podkre-

ślić, że korporacja profesorów o feudalnej i oligarchicznej strukturze nie potrafi ła 

sprostać wyzwaniom wynikającym z rozwoju nauki oraz nowej sytuacji społecz-

nej. Symptomem braku zrozumienia wśród badaczy nowych zadań był opór wo-

bec rozwoju dyscyplin praktycznych, blokowanie procesu włączenia do uczelni 

studiów inżynierskich oraz przyznaniu politechnikom praw akademickich. 

Bardziej praktyczny model funkcjonowania uniwersytetów pojawił się w stre-

fi e wpływów anglosaskich, gdzie oprócz modelu Oxbridge (Oxford i Cambridge) 

charakterystycznym wzorcem stały się uniwersytety szkockie, mające charakter 

uczelni wszechstronnej, łączącej pod jednym dachem nauczanie klasycznego pro-

gramu sztuk wyzwolonych z nauką zawodu i przedmiotami praktycznymi. W tym 

14  Badania stosowane – są zazwyczaj rozumiane jako zmierzające do wykorzystania w praktyce wyni-
ków badań podstawowych; ich rezultatem są nowe związki chemiczne, prototypy, modele itp., które 
powstają i są sprawdzane w laboratoriach i instytutach doświadczalnych pod względem efektywno-
ści, walorów technicznych i użyteczności.

15  Badania wdrożeniowe – polegają na opracowaniu metod i technik zastosowania wyników badań 
w produkcji; są końcowym etapem cyklu badawczego od odkrycia wynalazku do praktycznego jego 
zastosowania; obejmują one przeniesienie wyników badań naukowych stosowanych z laboratoriów 
do przemysłu, z fazy modeli i prototypów do fazy produkcji masowej; rezultaty tych badań nazywa 
się innowacjami; badania naukowe wdrożeniowe wiążą się ściśle z pracami rozwojowymi, polegają-
cymi na adaptacji metod i osiągnięć badań wdrożeniowych do warunków produkcji w danym kraju 
i w danym zakładzie oraz na dostosowaniu produktu do wymogów odbiorcy tego kraju i jego rynku. 

16  P.F. Drucker, Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, op. cit., s. 245.
17  Ibid., s. 24 i 247.
18  K. Leja, Uniwersytet. Tradycja. Przedsiębiorczość. Społeczna odpowiedzialność. Politechnika Gdańska. 

Gdańsk 2011, s.17.
19  J. Jabłecka, Niezależność, autonomia i wolność akademicka a modele koordynacji szkolnictwa wyższego. 

Na marginesie artykułu Kerra, [w] „Nauka i szkolnictwo wyższe” No. 1, 1993, s. 60. 
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ostatnim przypadku wyjątkową uwagę zwracano na potrzeby rynku, tak aby ofe-

rować studentom nowe, praktyczne dziedziny studiów. To właśnie na bazie tego 

modelu ukształtował się system amerykański silnie powiązany z rynkiem i pry-

watnym fi nansowaniem20. 

W drodze ewolucji uniwersytety przebyły drogę aż do uniwersytetów nowej 

generacji, które odpowiadają na światowe trendy – umasowienia kształcenia, glo-

balizacji, rozwoju technologicznego, nowej gospodarki oraz rosnących potrzeb 

transferu wiedzy z uczelni i realizacji projektów badawczych dla gospodarki. Prze-

obrażenia uniwersytetu na płaszczyźnie struktur organizacyjnych – jego funkcjo-

nowania i fi nansowania – dają sposobność do rozwoju przedsiębiorczości akade-

mickiej. Wymienia się następujące cechy uniwersytetów trzeciej generacji:

1.  Wpisanie komercjalizacji technologii jako trzeciego podstawowego celu działal-

ności szkół wyższych (obok dydaktyki i badań naukowych).

2.  Budowa Centrów Transferu Technologii.

3.  Nacisk na organizowanie wysoko wyspecjalizowanych zespołów interdyscypli-

narnych opierających się na współpracy różnych organizacji i instytucji.

4.  Prowadzenie, obok masowego kształcenia, kolegiów uniwersyteckich dla naj-

lepszych i najbardziej uzdolnionych studentów.

5.  Angielski jako podstawowy język komunikacji.

6.  Ocena jakości badań w oparciu o system apelacji21.

Warto tu zaznaczyć, że uniwersytety poprzednich generacji uważają komercjali-

zację technologii i tworzenie fi rm opierających swoją działalność na nowych techno-

logiach raczej za działanie uboczne aniżeli cel sam w sobie. Z tego też powodu znaczna 

część technologii, która mogłaby zostać skomercjalizowana, nigdy nie trafi a na rynek22. 

Model Uniwersytetu Współczesnego, tzw. Trzeciej Generacji (MIT, Uniwersytet 

Stanforda, Yale) powstał jako odpowiedź na presję na masowy dostęp do edukacji, 

a tym samym trudności w utrzymaniu jakości kształcenia, uzależnienie fi nansowe 

uczelni od struktur państwowych, biurokratyzację i nieumiejętne zarządzanie. Zmiany 

ekonomiczne, a głównie rosnąca rola edukacji, i polityczne, a przede wszystkim demo-

kratyzacja i swobodna wymiana ludzi i usług oraz masowość kształcenia na poziomie 

wyższym doprowadziły do poszukiwania innej niż dotychczasowej formuły funkcjo-

nowania uczelni. Dodatkowo, wskazuje się również na konieczność sprostania konku-

rencyjnym ośrodkom tworzenia i rozpowszechniania wiedzy, gdyż uczelnie przestają 

być monopolistami w tym zakresie, sprostania oczekiwaniom studentów i pracodaw-

ców oraz konieczności coraz szerszego wykorzystywania technologii informacyjnych. 

Castells uzupełnia tę listę wyzwań o umiejętność uniwersytetów do współtworzenia 

społeczeństwa sieciowego, a przede wszystkim ośrodków tworzących i rozpowszech-

niających wiedzę w społeczeństwie wiedzy czyli takim, które docenia rosnącą wartość 

i znaczenie wiedzy i wywiera coraz większą presję na współczesne uczelnie by proces 

kapitalizacji wiedzy był wpisany w misję współczesnych uniwersytetów, aby podkreślić 

znaczenie budowania powiązań uczelni z interesariuszami23.

20  P. Tamowicz, Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off  w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczości, Warszawa 2006, s. 10.

21  J. G. Wissema, Technostarterzy – Dlaczego i jak?, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, War-
szawa 2005, s. 47.

22  Ibid., s. 65.
23  M. Castells, Th e Information Age: Economy, Society and Culture, vol. 1, Th e rise of network society, 

Balckwell Publishers, Oxford 2000.
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Idee kształcenia ogólnego, wolności kształcenia i badań naukowych, tak ty-

powe dla uniwersytetu liberalnego, w czasach masowości kształcenia przegrały 

z ideą uniwersytetu przedsiębiorczego, którego aktywności są zwrócone w stronę 

rynku. W nowym paradygmacie funkcjonowania, uniwersytety, jako ważne ośrod-

ki tworzenia i rozpowszechniania wiedzy, starają się balansować pomiędzy trady-

cyjną kulturą akademicką (wieża z kości słoniowej) a kulturą rynkową, w której 

stają się elastycznymi organizacjami oferującymi usługi24. B. R. Clark podkreśla 

konieczność łączenia tych dwóch kultur, co wymaga bliskiej współpracy uczelni, 

biznesu i struktur państwa nazywanej potrójną spiralą (triple helix), przy zało-

żeniu, że uczelnia stanowi ważny element tworzenia innowacji25. Takie widzenie 

miejsca uniwersytetu w nowoczesnym społeczeństwie doprowadziło do powstania 

koncepcji uniwersytetu przedsiębiorczego, który zdaniem H. Etzkowitza opiera się 

na czterech fi larach: 

•  Przywództwie akademickim zdolnym do formułowania i wdrażania strategii.

•  Nadzorze nad prawidłowością wykorzystania zasobów instytucji akademickich.

•  Zdolności uczelni do transferu technologii, patentów oraz tworzenia inkubato-

rów przedsiębiorczości.

•  Etosie przedsiębiorczości w środowisku akademickim26.

Termin „przedsiębiorczy uniwersytet” stworzył Etzkowitz w celu opisania 

przypadków, w których uniwersytety były identyfi kowane jako instytucje mają-

ce kluczowy wpływ na regionalny rozwój gospodarczy. Najlepszym przykładem 

tego typu instytucji jest Massachuset Institute of Technology (MIT)27. Jego założy-

ciel William Barton Rogers już w 1846 roku opisał koncepcję uniwersytetu, który 

byłby zaangażowany zarówno w badania podstawowe, jak i rozwój technologii. 

Twierdził on, iż uniwersytet powinien wspierać przemysł nie tylko doradztwem 

w zakresie projektowania, ale także w zakresie oceny implementowanych innowacji. 

MIT zawsze miał programy edukacyjne wychodzące poza przedmioty techniczne 

po to, aby kreować wśród swoich absolwentów szeroki i wizyjny sposób myślenia, 

właściwy dla liderów organizacji, a nie doradców technicznych. Opierając się na tej 

logice myślenia w MIT powołano wydział humanistyczny zorientowany na sferę 

techniczną28. Efekty takiego myślenia są godne naśladowania, gdyż jak oszacował 

amerykański Bank of Boston, członkowie wydziału zachęcani do prowadzenia pry-

watnych przedsięwzięć poza laboratorium badawczym (start-ups) przyczynili się 

do wygenerowania 240 miliardów dolarów ze sprzedaży swoich „pomysłów” oraz 

do stworzenia ponad miliona nowych miejsc pracy w gospodarce amerykańskiej29. 

24  Światowa deklaracja UNESCO Szkolnictwo wyższe w XXI wieku: od wizji do działania, Nauka i szkol-
nictwo wyższe 14/1999, s. 13. 

25  B.R. Clark, Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation, Perga-
mon , For IAU Press, Oxford 1998. 

26  Trójkąt wiedzy: kształcenie – badania i rozwój – innowacyjność to temat konferencji zorganizowanej 
w 2009 r. w Göteborgu. Konkluzją spotkania było stwierdzenie, że instytucje szkolnictwa wyższego 
pełnią centralną rolę w tym trójkącie, gdyż kreują i rozpowszechniają wiedzę oraz łączą „wierzchołki 
trójkąta” zarówno ze sobą jak i ze społeczeństwem, Th e Knowledge Triangle Shaping the Future of 
Europe. Summary Report from the confe-rence, 31 Aug.-2 Sept. 2009, Göteborg, Sweden, http://www.
hsv.se/knowledgetriangle

27  H. Etzkowitz, Th e European Entrepreneurial University: an Alternative to the US Model [w] Industry 
and Higher Education, October 2003, s. 330–332.

28  K. Zasiadły, D. Trzmielak, Lokalne, regionalne i narodowe programy wsparcia przedsiębiorczości akademi-
ckiej, doświadczenia amerykańskie [w] Guliński J., Zasiadły K. (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość aka-
demicka – światowe doświadczenia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 125.
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Inny znany z przedsiębiorczego działania to Uniwersytet Teksański w Austin, który 

odegrał ogromną rolę w zmianie trendu rozwoju gospodarczego i przyczynił się do 

lokalnego ożywienia poprzez uruchomienie jednego z najbardziej udanych inku-

batorów przedsiębiorczości w USA (Inkubator Technologiczny Austin)30. Dwoma 

decydującymi czynnikami przyczyniającymi się do przekształcenia Austin w mia-

sto high-tech, były wykorzystanie bogactwa intelektualnego naukowców i przed-

siębiorców dążących do osiągnięcia sukcesu w nauce i biznesie oraz stworzenie 

odpowiedniego otoczenia instytucjonalnego wspomagającego przedsiębiorczość. 

Pierwszy czynnik przyciągnął w dużej mierze kapitał inwestycyjny, drugi nato-

miast stworzył klimat dla stymulowania działań przedsiębiorczych31.

Podsumowując rozważania na temat ewolucji formuły działania uniwersytetu, 

możemy stwierdzić, że przedsiębiorczość akademicka jest „wynalazkiem amery-

kańskim”. Dopiero w ostatnich latach XX wieku obserwujemy intensywne próby 

dostosowania europejskich uczelni do praktyk stosowanych w Stanach Zjedno-

czonych. W Europie największe sukcesy odniosły w tym zakresie niektóre ośrodki 

brytyjskie i skandynawskie32. Po 2004 roku, po przystąpieniu 10 krajów do UE, 

pojawił się problem pewnego niedostosowania fi lozofi i działania uniwersytetów 

„nowych” krajów unii do paradygmatu pożądanego i adekwatnego do wyzwań 

rzeczywistości, chociaż można zaryzykować stwierdzenie, że problemy, z jakimi 

borykają się uczelnie niemieckie czy francuskie, nie są tak odległe od naszych. 

Dodatkowo należy podkreślić, że dystans dzielący uczelnie z „nowych” i „starych” 

krajów można znacząco zniwelować poprzez konsekwentne działania. Należy tu 

podkreślić konieczność podejmowania działań szczególnie w dwóch aspektach. 

Pierwszy to wzmacnianie potencjału uczelni bez względu na to czy specjalizu-

je się w badaniach podstawowych, stosowanych czy wdrożeniowych. Oznacza to 

posiadanie oferty produktowo-usługowej, która jest atrakcyjna dla organizacji 

profi towych lub nonprofi towych. Tutaj oczywiście stymulatorem jest (poza wiedzą 

i chęcią poszukiwań potrzebnych rozwiązań) kwestia fi nansowania nauki w Polsce, 

a szczególnie poziom fi nansowania i efektywność wydatkowanych środków. Dru-

ga sprawa to działania na rzecz kształtowania zmiany postaw wśród naukowców, 

bowiem skłonność polskiego środowiska naukowego do rozstania się z modelem 

„Universytetu humboldtowskiego” (koncentracja na dydaktyce i badaniach pod-

stawowych) na rzecz Uniwersytetu trzeciej generacji, gdzie koncentruje się uwagę 

na komercjalizacji wyników badań jest nader nikła. Nie są to tylko problemy pol-

skiego środowiska naukowego, z podobnymi dylematami kulturowymi borykają 

się również uniwersytety niemieckie czy francuskie. 

29  Th e Impact of Innovation, Bank of Boston, Boston, Mass. Economics Department, MIT 1997.
30  D. Gibson, R. Smilor, Th e Role of the Research University in Creating and Sustaining the US Technopolis 

[w] University Spin-off  Companies, A. Brett, D. Gibson, V. Smilor (red.), Savage, 1991.
31  K. Zasiadły, D. Trzmielak, Lokalne, regionalne i narodowe programy wsparcia przedsiębiorczości akade-

mickiej, doświadczenia amerykańskie op. cit., s. 128–129.
32  M. Klofsten, D. Jones-Evans, Comparing Academic Entrepreneurship in Europe. Th e Case of Sweden 

and Ireland [w] „Small Business Economics” Kluwer Academic Publishers. Printed in the Nether-
lands nr 14, 2000, 299–309.
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3. Przedsiębiorczość akademicka

Pojęcie przedsiębiorczości w środowisku naukowym, czyli tzw. przedsię-

biorczości akademickiej jest na tyle pojemne i ogólne, że pojawiają się problemy 

z jego interpretacją i rozumieniem. Przedsiębiorczość akademicka w Polsce jest 

pojęciem, które wykreowały osoby z sektora badawczo-rozwojowego i administra-

cji nauki jako wyraz nowych możliwości i wyzwań, które stoją przed środowiskiem 

akademickim jako wyraz pożądanego oddziaływania również na gospodarkę re-

gionalną, lokalną i globalną33. Jak pisze Zasiadły, przedsiębiorczość środowiska 

akademickiego rozumiana może być dwojako. Potoczne i najbardziej powszechne 

jest ujmowanie przedsiębiorczości akademickiej jako wszelkiego rodzaju zaanga-

żowania placówek naukowych, pracowników naukowych, pomocniczych i admi-

nistracji, doktorantów i studentów w działalność gospodarczą. W ujęciu węższym 

przedsiębiorczość akademicka ogranicza się do zaangażowania pracowników na-

uki w tworzenie nowych przedsiębiorstw – tzw. spin-out. W Stanach Zjednoczo-

nych głównym symptomem przedsiębiorczości akademickiej jest bezpośrednie 

tworzenie fi rm opartych na wiedzy. Z kolei w Europie przedsiębiorczość akademi-

cka rozumiana jest znacznie szerzej, jako cały wachlarz działań, jak między innymi: 

wspieranie relacji na linii nauka–gospodarka, pre–inkubacja i inkubacja przedsię-

biorstw wywodzących się z uczelni34. 

Studia literaturowe potwierdzają, iż w krajach anglosaskich pojęcie przed-

siębiorczości akademickiej oznacza proces powstawania na uczelniach fi rm typu 

spin-off  lub spin-out oraz wiąże się z przedsiębiorczością samej uczelni, która wy-

stępuje jako oferent nowych technologii i know-how. W takim wąskim ujęciu sta-

nowi więc nowy i atrakcyjny mechanizm komercjalizacji naukowego know-how, 

pozwalający zwielokrotnić korzyści czerpane przez naukowca oraz pozostałych 

partnerów naukowych i biznesowych (uczelnia, inwestorzy kapitałowi). W ujęciu 

szerokim natomiast nie jest to wyłącznie proces tworzenia fi rm technologicznych, 

ale przede wszystkim aktywność biznesowa osób zawodowo związanych z uczelnią 

(pracowników naukowych), jak i tych, dla których pobyt na uczelni jest pewnym 

etapem w życiu – studentów czy doktorantów35. Tak rozumiana przedsiębiorczość 

akademicka obejmuje także promocję przedsiębiorczości, edukację dotyczącą 

przedsiębiorczości i aktywizowanie przedsiębiorczości. Zgodnie z trzecim, najrza-

dziej występującym ujęciem w defi nicję przedsiębiorczości akademickiej można 

też traktować szkołę wyższą jako swoiste przedsiębiorstwo, które może i powinno 

być dobrze organizowane i zarządzane36. Pomiędzy pierwszym i drugim rozumie-

niem przedsiębiorczości nie ma sprzeczności, należy jednak pamiętać, iż przyjęcie 

jednego z pojęć wymagać będzie stosowania innych narzędzi wsparcia (rys. 1).

33  Inkubator Przedsiębiorczości Akademickiej. Podręcznik dla organizatorów i pracowników, J. Guliński, 
K. Zasiadły (red.), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005, s. 22.

34  J. Guliński, K. Zasiadły, Przedsiębiorczość akademicka w Polsce – stan obecny [w] Innowacyjna przed-
siębiorczość akademicka – światowe doświadczenia, J. Guliński, K. Zasiadły (red.) Polska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 23.

35  Przedsiębiorczość akademicka (rozwój fi rm spin-off , spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej 
rozwojowi. Raport z badania, Banerski G., Gryzik A., Matusiak K., Mazewska M., Stawasz E., Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 29.

36  K.Matusiak, M Matusiak, Pojęcie i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości akademickiej [w] „Zeszy-
ty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Ekonomiczne problemy usług, nr 8, 2007, s. 159–160.
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Rys. 1 Sposoby pojmowania przedsiębiorczości akademickiej

Opracowanie własne na podstawie: Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświad-
czenia, J. Guliński, K. Zasiadły (red.) PARP, Warszawa 2005, s. 20–26.

Nawiązując do przyjętego w literaturze modelu przedsiębiorczości można za-

proponować próbę konceptualizacji przedsiębiorczości akademickiej jako procesu 

działań ukierunkowanych w danych warunkach na wykorzystanie nowatorskiego 

pomysłu w celu generowania korzyści na rynku dla przedsiębiorców, organizacji 

i społeczeństwa. W tym procesie istotna jest umiejętność wykorzystywania poja-

wiających się szans przy jednoczesnym reagowaniu na zagrożenia. Na wejściu do 

tego procesu są uwarunkowania zewnętrze i wewnętrzne. Działanie przedsiębior-

cze to przede wszystkim decyzje, budowa infrastruktury sprzyjającej wdrażaniu 

zmian. Na wyjściu są wyniki zamierzone i niezamierzone, których ocena stanowi 

istotny impuls do kolejnych zmian. W ujęciu bardziej szczegółowym należy pod-

kreślić, że:

•  Wejściem do procesu są uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne. Na uwarun-

kowania zewnętrzne, do których wymienić można m.in. Prawo o szkolnictwie 

wyższym, Prawo fi nansowe, polityczną czy społeczną akceptację zmian, uczel-

nia ma ograniczony wpływ. Uwarunkowania wewnętrzne natomiast tworzy 

uczelnia. Uwarunkowania wewnętrzne to przede wszystkim „klimat sprzyjający 

przedsiębiorczości”, ale także osoby przedsiębiorcze czyli ludzie wraz z ich kom-

petencjami i kreatywnością, organizacja uczelni oraz zasobów informatycznych 

i wiedzy.

•  Proces przedsiębiorczy obejmuje przede wszystkim ciągłą identyfi kację szans 

w otoczeniu i wybory z nimi związane, pracę nad kształtowaniem programów 

studiów czy metod kształcenia, wdrażanie systemów jakości kształcenia, badań 

i transferu technologii, rozwój infrastruktury sprzyjającej przedsiębiorczości 

(inkubatory, centra transferu technologii, itp.). 

•  Wyjścia procesu to wytwarzane wartości, czyli liczba działających na rynku fi rm 

odpryskowych spin-off , stopień komercjalizacji wyników badań, działające w ob-

rębie uczelni inkubatory przedsiębiorczości i centra transferu technologii; nowe 

produkty, usługi i procesy czyli wszelkiego rodzaju innowacje organizacyjne i pro-

gramowe (poszukiwane kierunki studiów, studia podyplomowe, infrastruktura). 

Wyjściem z procesu jest również wiedza absolwentów, pozycja uczelni na rynku 

Przedsiębiorczość akademicka
Przekształcanie badań i potencjału placówek naukowych w towary 

lub usługi służące bezpośrednio lub pośrednio zwiększeniu korzyści 
konsumentów oraz rozwojowi gospodarki regionalnej lub krajowej

Tworzenie fi rm akademickich, 
tzw. technostarterów na bazie 

własności intelektualnej

Komercjalizacja wyników prac 
badawczych

Przedsiębiorstwo 
typu spin-off 

Przedsiębiorstwo 
typu spin-out

Patenty i licencje Transfer wiedzy
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usług edukacyjnych, kompetentna kadra akademicka; aktywa oraz wzrost docho-

du; stan fi nansów i inne korzyści, ewentualne niepowodzenie/strata. To wszystko 

znajduje potwierdzenie w liczbie kandydatów na studia i w rankingach.

Zmiany w sposobach funkcjonowania uczelni sprawiły, iż oprócz tradycyj-

nych mechanizmów ujawniania wyników badań, jak udział w konferencjach, za-

mieszczanie publikacji w wydawnictwach naukowych, znacznie szerzej zaczęto się 

interesować patentami i ich komercyjnym udostępnianiem (licencja) oraz komer-

cjalizacją poprzez tworzenie spółek spin-off . W ramach działań rozumianych jako 

przedsiębiorczość akademicka podejmuje się więc szereg działań między innymi: 

•  kreowanie nowych produktów, technologii, systemów organizacji i zarządzania,

•  doskonalenie produktów i technologii oraz systemów organizacji i zarządzania, 

•  podejmowanie adaptacji wyników badań niezbędnych do wdrożenie licencji,

•  wprowadzanie do praktyki gospodarczej patentów, modeli użytkowych i pomy-

słów realizatorskich, a także projektowanie i wdrażanie innowacji produkcyjnych 

i usługowych dla działalności handlowej w zakresie obrotu innowacjami38. 

Natomiast rezultatem działalności akademickich przedsiębiorców są zazwyczaj: 

•  konstrukcje i receptury wytworzonych produktów, technologii i doświadczenia 

w ich implementacji do procesów produkcyjnych, 

•  zbiory oprogramowania systemów operacyjnych i technologicznych oraz sieci 

komputerowych,

•  nowoczesne instalacje i urządzenia produkcyjne,

•  metody badawcze, 

•  urządzenia pomiarowe wysokiej techniki,

•  opracowania dokumentacji technicznej i technologicznej,

•  opracowania i projekty zarządzania i systemów informatycznych39.

Obserwacja rzeczywistości potwierdza, że przedsiębiorczość akademicka prze-

łamuje popularny schemat myślenia, że prowadzenie własnej fi rmy i próby komer-

cyjne nie mogą być zgodne z zasadami pracy badawczej, a tym samym niewłaściwe 

dla przedstawicieli środowiska naukowego. Efektem nowego podejścia jest rozwój 

wspomnianego wyżej modelu uniwersytetu trzeciej generacji czyli przedsiębior-

czego, który zakłada poszerzenie dotychczasowych działań statutowych obejmu-

jących edukację i badania naukowe oraz aktywne wspieranie przedsiębiorczości40. 

Istotną rolę odrywają tu oczywiście wspomniani akademiccy przedsiębiorcy, czyli 

czynnik ludzki będący podstawą przedsiębiorczości41. Są to ludzie o określonych, 

rzadkich kompetencjach, których cechuje przede wszystkim: 

•  kreatywność i wytrwałość w wyszukiwaniu oraz rozwiązywaniu problemów, 

•  otwartość na współpracę i samodoskonalenie zarządzanej organizacji, 

37  D. Kuratko, R. Hodgetts, Entrepreneurship: A Contemporary Approach, Harcourt College Publishers, 
5th Edition, Harcourt College Publishers, Fort Worth, TX, 2001, s. 35.

38  Z. Chyba, Przedsiębiorczość akademicka w Polsce [w] „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”, 
nr 6, 2008, s. 55–56.

39  Ibid., s. 55.
40  K.Matusiak, M Matusiak, Pojęcie i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości akademickiej [w] „Zeszy-

ty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Ekonomiczne problemy usług, nr 8, 2007s. 160.
41  K.S., Louis. D Blumenthal, M.E. Gluck, M.A. Soto, Entrepreneurs in Academe: an Exploration of Beha-

viours Among Life Scientists [w] “Administrative Science Quarterly”, Vol. 34 No. 1, 1989, s. 115–116.
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•  intuicja w dostrzeganiu punktów stycznych między wiedzą, technologią, a często 

utajonymi potrzebami rynku. 

•  ambicja kierowania własnym życiem, pasja, wizja i marzenia42. 

Jak zauważono, przedsiębiorczość odnosi się zazwyczaj do proaktywnego za-

chowania jednostki, do specyfi cznej cechy osobowej lub też do podejmowania 

działalności gospodarczej przynoszącej zysk43. Niemniej jednak, warto spojrzeć na 

przedsiębiorczość z szerszej perspektywy w ramach której wyróżnia pięć rodzajów 

przedsiębiorczości akademickiej:

1.  Nauka na tzw. wielką skalę objawiająca się poprzez branie udziału w wielu pro-

jektach i grupach badawczych oraz uzyskiwania fi nansowania tych projektów 

(ubieganie się o granty).

2.  Zdobywanie dodatkowego wsparcia fi nansowego poprzez np. konsultowanie 

się z praktyką gospodarczą, uczestniczenie we wszelkiego rodzaju odczytach.

3.  Wsparcie dla badań podejmowanych przez uczelnię dla przemysłu poprzez ini-

cjowanie współpracy i prowadzenie wspólnych projektów badawczych i przed-

sięwzięć.

4.  Staranie się o patenty jako logiczne następstwo podejmowanych badań.

5.  Bezpośrednie zaangażowanie się w komercjalizację badań naukowych, co ozna-

cza min. tworzenie fi rm odpryskowych44.

Powołana typologia Louis`a, Blumenthal`a, Gluck`a i Stoto ma odzwierciedle-

nie w pracach J. Cieślika45, który wskazuje na konieczność całościowego, holistycz-

nego podejścia do problematyki przedsiębiorczości akademickiej, które uwzględ-

niałoby jej różnorodne przejawy. Chodzi tu zarówno o aktywność przedsiębiorczą 

kadry naukowej, jak i wykształcenie orientacji przedsiębiorczej studentów i absol-

wentów tak, by byli oni przygotowani do uruchamiania własnych przedsięwzięć 

biznesowych w oparciu o wiedzę zdobytą w trakcie studiów. 

42  Ibid., s. 160.
43  M. Laukkanen, Exploring Academic Entrepreneurship: Drivers and Tensions of University Based Business 

[w] „Journal of Small Business and Enterprise Development”, Vol. 10, No 4, 2003, s. 374–375.
44  K.S., Louis. D Blumenthal, M.E. Gluck, M.A. Soto, Entrepreneurs in Academe: an Exploration of Life 

Scientists op. cit., s. 113–116.
45  J. Cieślik Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim, „Edukacja”, nr 2 (102), 

2008.
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Rys. 2. Przedsiębiorczość akademicka – ujęcie holistyczne

Źródło: wywiad R. Kurpowicza z J. Cieślikiem z 2010/08/03; http://www.pi.gov.pl

Syntetyzując zaproponowane podejście J. Cieślik wyodrębnił dwóch głównych 

aktorów procesu uczelnie i gospodarkę, a do trzech poziomów przedsiębiorczego 

działania przypisał mierzalne rezultaty. Na najwyższym poziomie analizowanego 

modelu (góra rysunku) mamy klasyczne akademickie fi rmy odpryskowe, których 

utworzenie wiąże się z wykorzystaniem własności intelektualnej wytworzonej w ma-

cierzystej uczelni. Jak pokazują doświadczenia międzynarodowe, dla powstawania 

i rozwoju akademickich fi rm odpryskowych konieczne jest wprowadzenie specyfi cz-

nych regulacji dotyczących korzystania z własności intelektualnej, podziału korzyści, 

warunków korzystania z uczelnianej infrastruktury, problematyki konfl iktu interesu 

itp. Jak podkreśla powołany autor, istotnym mankamentem dotychczasowej dyskusji 

dotyczącej kierunków rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, jest jej nadmierna 

koncentracja na problematyce tworzenia fi rm odpryskowych (spin-off , spin-out). 

Tymczasem z przejawami przedsiębiorczej aktywności kadry akademickiej mamy do 

czynienia w bardzo wielu obszarach współdziałania uczelni z praktyką gospodarczą, 

których efektem jest komercjalizacja wyników badań. Są to różnorodne kooperacyj-

ne formy transferu technologii (środkowa część rysunku) oparte na umowach licen-

cyjnych, prowadzeniu badań na zlecenie przemysłu, wspólnych wdrożeniach, itp. Na 

wielu uczelniach mamy wybitnych naukowców, posiadających talent organizacyjny 

połączony z prawdziwą pasją wdrożeniową, cieszących się zasłużonym szacunkiem 

wśród kadry kierowniczej przedsiębiorstw. To między innymi dzięki ich aktywności, 

działaniom odbiegającym od tradycyjnych akademickich schematów, dochodzi do 

realizacji wielu interesujących projektów w ramach współpracy uczelni z gospodar-
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ką. W wiodących uczelniach zachodnich, nawet tych mogących się pochwalić dużą 

liczbą fi rm odpryskowych, mamy faktycznie do czynienia z symbiozą różnorodnych 

form komercjalizacji rezultatów prowadzonych badań. Jednocześnie w obrębie sze-

roko pojmowanej przedsiębiorczości akademickiej, należy rozwijać nurt aktywności 

przedsiębiorczej studentów i absolwentów (dolna część rysunku), głównie poprzez 

uruchomienie różnorodnych form kształcenia studentów – kandydatów na przed-

siębiorców – i udzielanie najlepszym dodatkowych form wsparcia (pre-inkubacja, 

inkubacja). Cieślik podkreśla, że działania takie powinny być adresowane do wszyst-

kich typów uczelni, a może przede wszystkim nieekonomicznych (technicznych, rol-

niczych, itp.). Chodzi bowiem o to, by absolwenci bezpośrednio po studiach bądź po 

zdobyciu niezbędnego doświadczenia w branży, byli lepiej przygotowani do urucha-

miania własnych fi rm w oparciu o wiedzę zdobytą na studiach.

Przedstawione wyżej holistyczne ujęcie rodzi określone implikacje, jeśli chodzi 

o formy i kierunki wspierania przedsiębiorczości akademickiej. Powinniśmy bo-

wiem oddziaływać równolegle na aktywizację przedsiębiorczą zarówno studentów 

jak i kadry naukowej. W przypadku pracowników naukowych, wsparcie dla za-

kładania fi rm odpryskowych powinno być realizowane równolegle z rozwijaniem 

kooperacyjnych form transferu technologii do gospodarki. Tylko w ten sposób 

możliwe będzie uzyskanie efektu synergii i wykształcenie orientacji przedsiębior-

czej polskich szkół wyższych, zgodnie z ideą uniwersytetu przedsiębiorczego.

4.  Charakterystyka przedsięwzięć przedsiębiorczych 
w środowisku akademickim

Omawiając problemy przedsiębiorczości akademickiej konieczna jest identyfi -

kacja głównych form organizacyjnych jakie przyjmuje. Niezbędne jest zatem zde-

fi niowanie samego przedsięwzięcia zwanego fi rmą odpryskową, w ramach której 

dochodzi do wykorzystania w celach komercyjnych intelektualnych i organiza-

cyjnych zasobów uczelni. Przedsięwzięcie to jest wynikiem działań przedsiębior-

czych pracowników naukowych i innych osób związanych z jednostką naukowo-

badawczą. Mimo że powstanie fi rm odpryskowych od lat budzi zainteresowanie, to 

do tej pory nie została opracowana jednolita, powszechnie akceptowana defi nicja 

tego typu podmiotów. W literaturze spotyka się często zamienne stosowanie pojęć: 

innovative spin-off , spin-off , spin-out czy nawet start-up46. Zdefi niowanie tych po-

jęć jest kluczowe dla analizy zjawiska przedsiębiorczości akademickiej, albowiem 

nowe pomysły i idee biznesowe bazujące na wiedzy okazują się łatwiejsze do re-

alizacji w nowym podmiocie gospodarczym. W literaturze w rozważaniach nad 

fi rmami odpryskowymi można rozróżnić następujące pojęcia:

1.  Spin-off  – czyli, jak proponuje słownik pojęć Innowacje i technologie „nowe 

przedsiębiorstwo, które powstało w drodze usamodzielnienia się pracowni-

ka/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium 

badawczego, szkoły wyższej), wykorzystującego/ych w tym celu intelektual-

ne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-off , w przeciwieństwie do fi rm 

spin-out, posiadają charakter przedsięwzięć niezależnych od organizacji macie-

46  J. Guliński, K. Zasiadły, Przedsiębiorczość akademicka w Polsce – stan obecny op. cit., s. 10.
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rzystej”. Jak wyjaśnia dalej słownik: „powstanie fi rmy poprzez usamodzielnienie 

się pracowników instytucji badawczych czy personelu technicznego dużych fi rm 

przemysłowych, związane jest często z komercyjnym wykorzystaniem technologii, 

wiedzy technicznej i umiejętności nabytych w organizacji macierzystej47. Warty za-

znaczenia jest fakt, iż taki proces w dużym stopniu przyczynia się do dyfuzji 

nowych technologii w gospodarce48. 

2.  Spin-out – czyli nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez pracowni-

ka/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium 

badawczego, szkoły wyższej), wykorzystując w tym celu intelektualne oraz ma-

terialne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-out, w przeciwieństwie do 

fi rm spin-off , są kapitałowo lub operacyjnie powiązane z organizacją macierzy-

stą. Tworzone są często w ramach venture management. Powiązania operacyjne 

mogą obejmować m.in. obsługę prawną, w zakresie rachunkowości, jak również 

w zakresie marketingu i korzystania z kanałów dystrybucji instytucji macierzy-

stej. Tworzenie tego rodzaju przedsiębiorstw w odniesieniu do projektów inno-

wacyjnych jest formą wykorzystania przez organizację macierzystą potencjału, 

przedsiębiorczego zespołu założycielskiego przy jednoczesnym zachowaniu 

częściowej kontroli nad rozwojem projektu49.

Tworzenie wspomnianych fi rm typu spin-off  lub spin-out w otoczeniu instytu-

cji naukowych to nowe spojrzenie na rolę uczelni w rozwoju gospodarczym kraju 

czy regionu. W praktyce identyfi kujemy różne formy relacji akademickich fi rm 

odpryskowych z macierzystą instytucją naukową, np. 

•  brak formalnych powiązań,

•  umowy licencyjne na wykorzystanie rozwiązań technicznych,

•  udział kapitałowy, objęty przez instytucję naukową w zamian za udostępnienie 

praw własności intelektualnej50.

Biorąc pod uwagę tworzenie fi rm odpryskowych w ramach przedsiębiorczości 

akademickiej nasuwa się pytanie, czy i w jakim zakresie szkoła wyższa ma prawo 

czerpać przychody z tytułu tego kanału komercjalizacji uczelnianego dorobku in-

telektualnego. Zidentyfi kować można dwa skrajne podejścia w tym zakresie: 

1.  Oddolne – (przedsiębiorca bierze wszystko), obejmujące pełne udostępnianie włas-

ności intelektualnej przedsiębiorcom i powstającym fi rmom. Uczelnia liczy na po-

średnie efekty, wzrost prestiżu oraz dalsze kontakty i zlecenia w przypadku powo-

dzenia przedsięwzięcia gospodarczego. To podejście identyfi kujemy na uczelniach 

amerykańskich i brytyjskich, a powstającą fi rmę określamy jako spin-off .

2.  Odgórne – (uczelnia bierze wszystko), zakładające własność i wykorzystywanie 

know-how przez uczelnię zazwyczaj przy pomocy fi rmy lub agencji zarządza-

jącej. Uniwersytet ocenia potencjał nowej technologii i decyduje o kierunkach 

działań komercjalizacyjnych: sprzedaż patentu, udzielenie licencji czy założe-

nie fi rmy spin-out. W przypadku akceptacji wariantu założycielskiego uczelnia 

udziela zezwoleń, podpisuje umowę z przedsiębiorcą oraz z reguły aktywnie 

47  www.pi.gov.pl
48  P. Głodek, Powstanie i fi nansowanie małej fi rmy technologicznej [w] P. Głodek, J. Kornecki, J. Ropęga 

(red.) Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Wybrane zagad-
nienia. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005, s. 16–17.

49  J.L. Nesheim, High-tech Start Up, Th e Free Press, New York 2000, s. 274–275.
50  J. Cieślik, K.B. Matusiak, Akademickie Spin-Off , [w] Matusiak K. B. (red.), Innowacje i transfer techno-

logii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 13–14.
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uczestniczy w zarządzaniu fi rmą (np. wyznacza dyrektora zarządzającego). To 

podejście dominuje w Europie kontynentalnej51. 

Jak zauważa Wissema, wybór przez uniwersytet podejścia odgórnego lub 

oddolnego w celu wykorzystania know-how w nowych przedsięwzięciach zależy 

bardziej od kultury przedsiębiorczości niż od jakiegokolwiek innego czynnika52. 

Podejścia te zaprezentowano na poniższych rysunkach.

Rys. 3  Różne podejścia do wykorzystania know-how wytworzonego przez pracowników

51  Przedsiębiorczość akademicka (rozwój fi rm spin-off , spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej 
rozwojowi. Raport z badania, Banerski G., Gryzik A., Matusiak K., Mazewska M., Stawasz E., Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 38.

52  J. G. Wissema, Technostarterzy – Dlaczego i jak?, PARP, Warszawa 2005, s. 63. 

Źródło: J. G. Wissema, Technostarterzy – Dlaczego i jak?, PARP, Warszawa 2005, s. 63.

Pomiędzy obydwoma skrajnymi podejściami istnieją oczywiście rozwiązania 

pośrednie rozwijane przez poszczególne szkoły wyższe w zależności od przyjętej 

polityki rozwoju. W praktyce oznacza to indywidualne podejście do poszczegól-

nych pomysłów biznesowych w zależności od korzyści dla uczelni. 

Rys. 4 Odgórne i oddolne tworzenie nowych przedsięwzięć

Źródło: J. G., Wissema Technostarterzy – Dlaczego i jak?, PARP, Warszawa 2005, s. 62.

Szczegółowe zasady tworzenia akademickich spin-off  są regulowane przez 

regulaminy poszczególnych uczelni. Strategiczną rolę w kontaktach z tego typu 

podmiotami, realizując jednocześnie wewnętrzną politykę wsparcia, odgrywają 

akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, fundusze 
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kapitału zalążkowego oraz inkubatory i parki technologiczne. Działania integracyj-

ne prowadzone przez instytucje naukowe mogą zaowocować powstaniem bardzo 

dynamicznych struktur biznesowych (akademicki klaster), poprawą wizerunku 

i wymiernymi korzyściami ekonomicznymi53. 

5. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 

We współczesnym społeczeństwie uczelnia nie jest już wyłącznie instytucją 

mającą zapewnić proces kształcenia studentów, specjalistów, przyszłe kadry dla 

gospodarki. Nie jest już także wyłącznie ośrodkiem badawczym, stanowiącym za-

plecze działalności dydaktycznej. Pełnię tak zwanej „akademickości” uczelnia uzy-

skuje dopiero wówczas, gdy stwarza warunki do wykorzystania wiedzy, potencjału 

intelektualnego, pomysłów, zapału młodych ludzi, studentów czy absolwentów. 

To właśnie uczelnie są najlepszym, najbogatszym i najbardziej obfi tym źródłem 

nowych idei, gdzie kształtują się myśli, przekazywana jest wiedza, prowadzone są 

badania. Dlatego też to właśnie tam rodzą się nowe pomysły, które nierzadko mogą 

być wykorzystane do uruchomienia nowej działalności gospodarczej. Niewykorzy-

stanie tych wielkich możliwości świadczyłoby o utracie części potencjału rozwoju 

gospodarczego kraju. Zapobiec tej utracie mogą Akademickie Inkubatory Przed-

siębiorczości54 (AIP), których główną ideą funkcjonowania jest tworzenie nowych, 

atrakcyjnych miejsc pracy absolwentom i studentom ostatnich lat studiów oraz 

pomoc młodym przedsiębiorcom w zakładaniu własnego biznesu. AIP są dla mło-

dych przedsiębiorców tym samym co inkubatory dla wcześniaków – stymulują 

prawidłowy rozwój, zapewniają kompleksową ochronę i pomoc, stwarzają odpo-

wiednie warunki do tego, aby po opuszczeniu inkubatora młody przedsiębiorca 

mógł bez obaw i z powodzeniem prowadzić swoją działalność. Można więc powie-

dzieć, iż słowo „inkubacja” oznacza pomoc dla nowego, jeszcze słabego organizmu, 

która jest mu potrzebna we wczesnej fazie rozwoju. 

Pierwsze próby utworzenia inkubatora akademickiego w Polsce, podjęto na 

Uniwersytecie Warszawskim w 1998 roku. Uruchomiono tam wówczas, w ramach 

Uczelnianego Ośrodka Transferu Technologii, pierwszy program preinkubacji po-

mysłów biznesowych wśród studentów UW – „Student z Pomysłem”. Natomiast 

szersze zainteresowanie ideą inkubatorów akademickich, szczególnie w szkołach 

wyższych oraz wśród działaczy Studenckiego Forum Business Centre Club, nastąpiło 

w 2004 roku, gdy ofi cjalnie zainaugurowano działalność Akademickich Inkubatorów 

Przedsiębiorczości. Jak już wspomniano, mają one za zadanie wspomagać rozwój 

przedsiębiorczości, a także umożliwić założenie i prowadzenie własnej działalności 

gospodarczej studentom i absolwentom szkół wyższych. Funkcjonujące AIP można 

podzielić ze względu na inicjatorów i specyfi kę organizacyjną na trzy grupy:

1.  AIP utworzone przez Studenckie Forum Business Centre Club oraz Fundację 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, funkcjonują przy 31 najlepszych 

uczelniach w Polsce. Sieć czterdziestu Inkubatorów AIP stanowi największą 

tego typu instytucję w Europie Środkowo-Wschodniej. W Akademickich In-

53  Przedsiębiorczość akademicka (rozwój fi rm spin-off , spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące 
jej rozwojowi. op. cit., s. 39.

54  Słowo „inkubacja” pochodzi z łaciny, gdzie incubare oznacza „leżeć na czymś, wylęgać”.
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kubatorach Przedsiębiorczości funkcjonuje ponad 1100 rozwijających się fi rm 

(stan na dzień 31.12.2011).

2.  Funkcjonują one w scentralizowanej strukturze Fundacji Akademickie Inkuba-

tory Przedsiębiorczość z główną siedzibą w Warszawie, świadczą różne formy 

wsparcia wobec młodych przedsiębiorców, m.in. w zakresie: księgowości, zarzą-

dzania oraz prawa. Przyszły przedsiębiorca może uzyskać dostęp do: komputera 

z podłączeniem do Internetu, drukarki, faksu, telefonu oraz innych urządzeń 

multimedialnych. Nabór do inkubatora odbywa się w drodze konkursu oraz 

indywidualnych spotkań ze studentami, posiadającymi pomysł na działal-

ność gospodarczą. Inkubowana fi rma działa w inkubatorze na zasadzie pionu 

w fundacji z własnym subkontem, co oznacza, iż nie musi uzyskiwać samodziel-

nej osobowości prawnej. Zakres oraz warunki wejścia i wyjścia z inkubatora 

określane są w umowie wstępnej pomiędzy Fundacją a młodym przedsiębiorcą. 

W każdym z inkubatorów można zorganizować do 10 pionów (fi rm). 

3.  Akademickie inkubatory technologiczne powiązane z działającymi na państwo-

wych uczelniach wyższych ośrodkami transferu technologii. Ten typ AIP funk-

cjonuje z reguły w formie samodzielnego projektu i stanowi komplementarne 

uzupełnienie dla działań w zakresie szerokiego programu wsparcia innowacji 

i transferu technologii. Przedsiębiorcy, wyselekcjonowani pod kątem wymo-

gu innowacyjności przedsięwzięcia, mogą skorzystać z szerokiej palety form 

wsparcia procesu założycielskiego obejmujących: doradztwo i szkolenia, asystę 

w transferze technologii, dostęp do baz danych i kontaktów międzynarodowych 

oraz informację i pomoc w zakresie dostępu do krajowych i zagranicznych 

grantów, jak i funduszy ryzyka. 

4.  AIP powstające z inicjatywy organizacji studenckich (NZS, koła naukowe) oraz 

akademickich biur karier.

Pojawiają się również pierwsze próby tworzenia inkubatorów uczelnianych – 

związanych bezpośrednio z wydziałami i realizowanym procesem dydaktycznym. 

Obecnie rozwój AIP, jak i pozostałych ogniw infrastruktury transferu technologii 

następuje generalnie na marginesie zadań statutowych szkół wyższych, przy ma-

łym zaangażowaniu, a często i braku zainteresowania ze strony władz uczelni. Ze 

względu na różne zadania i sposób funkcjonowania inkubatorów można wymienić 

także różny zakres tzw. inkubacji:

•  preinkubacja, czyli działania polegające na wsparciu potencjalnych przedsię-

biorców w zakresie świadomości i umiejętności podejmowania działalności go-

spodarczej. Jest to faza, w której pomysł na biznes powstaje i jest udoskonalany;

•  inkubacja, która rozpoczyna się wraz z uruchomieniem działalności gospodar-

czej i obejmuje niezbędne usługi, w szczególności pomoc prawną i fi nansowo-

księgową, a także zapewnienie powierzchni użytkowej oraz dostęp do mediów.

Działania Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości reguluje ustawa 

z dn. 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, która ustala prawne możliwo-

ści współpracy z otoczeniem gospodarczym, w szczególności przez sprzedaż lub 

nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojowych przedsiębiorcom 

oraz szerzenie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim. Warto zwrócić 

szczególną uwagę na art. 86 ustawy, gdzie czytamy:

1.  W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni 

oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, uczelnie mogą prowadzić 

akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii.
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2.  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości tworzy się w celu wsparcia działalno-

ści gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studen-

tów będących przedsiębiorcami.

3.  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości utworzony:

a.  w formie jednostki ogólnouczelnianej działa na podstawie regulaminu za-

twierdzonego przez senat uczelni;

b.  w formie spółki handlowej lub fundacji działa w oparciu o odpowiednie 

dokumenty ustrojowe.

Zapisy ustawy dają możliwość rozwoju uczelnianej infrastruktury przedsię-

biorczości i transferu technologii, pozostawiając jednocześnie swobodę wyboru 

formy organizacyjno-prawnej (jednostka ogólnouczelniana, spółka handlowa lub 

fundacja). Ustawa sankcjonuje także istnienie pracowników uczelni i studentów 

będących przedsiębiorcami, a Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości tworzy się 

w celu wsparcia tej aktywności. Niezależnie od formy, rolą inkubatorów przedsię-

biorczości jest dostarczanie studentom wiedzy praktycznej i przykładów prowa-

dzenia konkretnej działalności, przedstawienie możliwości założenia własnej fi r-

my bez konieczności ponoszenia dużych nakładów fi nansowych, ułatwienie startu 

w biznesie dzięki przeprowadzaniu specjalnych szkoleń z zakresu prowadzenia 

własnej fi rmy w inkubatorze i po wyjściu z niego oraz warsztatów z zakresu pozy-

skiwania informacji i wsparcia.

Podstawę dla sprawnego funkcjonowania inkubatorów tworzą zorganizowane 

formy pomocy małym i średnim fi rmom, między innymi doradztwo i szkolenia 

dostępne w inkubatorze, które obejmują przeważnie następujące tematy:

•  przedsiębiorczość i tworzenie fi rmy,

•  księgowość i rachunkowość,

•  opracowanie biznesplanów i wniosków kredytowych,

•  fi nanse i podatki,

•  dostęp do środków z funduszy europejskich,

•  prawo gospodarcze,

•  badania rynku i marketing,

•  bezpieczeństwo pracy.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości niosą za sobą wiele korzyści, o róż-

nym charakterze, dla uczelni:

•  uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej,

•  poprawę relacji z otoczeniem i lokalnym biznesem,

•  zwiększenie dochodów ze współpracy i transferu technologii do fi rm absolwen-

ckich,

•  zwiększenie zamówień oraz sponsorowanie działalności badawczej,

•  poprawa image uczelni;

•  pozyskiwanie dodatkowych środków z programów wspierania przedsiębiorczo-

ści technologicznej,

•  dodatkowe możliwości dochodów studentów, pracowników naukowych i inży-

nieryjno-technicznych,

oraz dla przedsiębiorców:

•  obniżka kosztów założycielskich fi rmy,

•  dostęp do doradztwa i informacji,

•  sprzyjające środowisko biznesu,

•  efekty demonstracji („ja też mogę spróbować”),

•  koncentracja różnych, publicznych form wsparcia dla małych fi rm.
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Warto także wspomnieć o korzyściach z powołania AIP dla regionu, takich jak 

między innymi tworzenie nowych fi rm i miejsc pracy, stymulowanie środowiska 

innowacyjnego oraz społeczno-gospodarczą aktywizację. Działania nakierowane 

na wspieranie młodych ludzi wchodzących na rynek pracy są szczególnie waż-

ne z uwagi na fakt, iż w ich wykształcenie zostały zainwestowane niebagatelne 

środki publiczne. Zatem naturalną koleją rzeczy jest oczekiwanie na zwrot w kon-

sekwencji wpływających od działalności gospodarczej podatków i innych danin 

publicznych. Dodatkowo należy podkreślić, że łatwość emigracji do innych kra-

jów Unii i wykorzystywanie w nich potencjału intelektualnego zdobytego w Polsce 

jest zagrożeniem dla rozwoju naszej gospodarki, stąd szansa na własny biznes dla 

wielu studentów czy absolwentów może być alternatywą z opuszczeniem kraju. 

Inne korzyści, o charakterze makroekonomicznym, to przede wszystkim poprawa 

konkurencyjności gospodarki oraz poprawa sytuacji absolwentów szkół wyższych 

na rynku pracy. 

Podsumowanie

Przejawiająca się w różnych formach przedsiębiorczość akademicka jest pod-

stawą funkcjonowania współczesnych uczelni bowiem tylko takie szkoły, które 

potrafi ą komercjalizować wyniki prowadzonych badań mają szansę na trwanie 

i rozwój w skomplikowanym układzie relacji społeczno-gospodarczych. Polskie 

uczelnie systematycznie, aczkolwiek powoli, wpisują się w przedsiębiorczy kra-

jobraz. To ostatnie stwierdzenie jest konsekwencją analizy materiału uzyskanego 

w badaniu ewaluacyjnym Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Polsce 

przygotowanym na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Analizując informacje za-

warte w Raporcie z badania ewaluacyjnego. Ewaluacja działalności Akademickich 

Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) wspartych fi nansowo ze środków Mini-

sterstwa Gospodarki55 stwierdzamy, że często różnego rodzaju ośrodki innowacji 

(przedsiębiorczości akademickiej) są wadliwie usytuowanie w strukturach uczel-

nianych, a ich funkcjonowanie skażone jest „genetycznym” błędem wynikającym 

z błędnego określania ich misji, celów i zadań. Są często traktowane jako przysłowio-

we „piąte koło u wozu”, a inspiracją dla szeregu uczelnianych inicjatyw jest dostęp-

ność funduszy unijnych dla tego typu przedsięwzięć. Bywa też tak, że podstawową 

motywacją powoływania tego rodzaju instytucji są korzyści płynące z korzystania 

z bezzwrotnych środków unijnych, a w mniejszym stopniu chodzi o wspomaganie 

rozwoju akademickiej przedsiębiorczości. Po wyczerpaniu zewnętrznego fi nanso-

wania inicjatywy ulegają likwidacji, bądź przechodzą w „stan uśpienia”. Cytowane 

badania pokazują, że spora część akademickich ośrodków innowacji nie wykazu-

je żadnej aktywności. Większość AIP odznacza się znaczną defensywnością (nie 

dąży do wprowadzania zmian i innowacji organizacyjnych, nie szuka partnerów 

i kooperantów we własnym otoczeniu instytucjonalnym, nie dąży do uczestnictwa 

w programach i projektach adresowanych do ośrodków przedsiębiorczości akade-

mickiej itd.). Być może, wspomniana defensywność wynika w dużej mierze z bra-

ków kadrowych inkubatorów. Niewykluczone jednak, że ma ona głębsze, bardziej 

55  Raport z badania ewaluacyjnego. Ewaluacja działalności Akademickich Inkubatorów Przedsiębior-
czości (AIP) wspartych fi nansowo ze środków Ministerstwa Gospodarki. Wykonawca Public Profi ts 
Sp. z o.o. dla Ministerstwa Gospodarki, Poznań, grudzień 2008, s. 12.
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strukturalne podstawy (nie dość wyrazista misja funkcjonalna połączona z nie-

dostateczną ilością zasobów wewnętrznych – kompetencyjnych, organizacyjnych, 

fi nansowych itd.). Po drugie, widać wyraźnie, że przysłowiową piętą achillesową 

badanych inkubatorów jest brak powiązań z instytucjami inwestycyjnymi. Świad-

czy on o niskim poziomie praktycznej wiedzy o biznesie, o braku autentycznych 

doświadczeń biznesowych pracowników i współpracowników inkubatorów oraz 

o tym, że nie mają oni wystarczającej wiedzy na temat rynku inwestycyjnego. 

Świadczy to także, prawdopodobnie, i o tym, że inkubatory nie mają dostatecznej 

popularności wśród inwestorów. W rezultacie jednak, nawet pomyślnie inkubowa-

ne projekty i przedsiębiorstwa skazywane są na dalsze funkcjonowanie w mikro-

skali (bez dostępu do kapitału, do know-how organizacyjnego nie mają one szansy 

ani na organiczny, ani tym bardziej na skokowy wzrost). Jest to tym smutniejsze, że 

nigdzie nie jest powiedziane, iż owe inkubowane projekty i przedsiębiorstwa nie 

mają dużego potencjału rozwojowego. Prawdopodobnie część z nich go posiada, 

tyle, że bez strategicznego inwestora będą się one „dusić” jako mikroprzedsiębior-

stwa. Po trzecie, liczne braki danych i równie liczne sytuacje „nieciągłości” uzyska-

nych przez autorki danych wynikają po części ze znacznej fl uktuacji w zespołach 

kierujących inkubatorami, patrząc zaś bardziej generalnie – są rezultatem niesta-

bilności i instytucjonalnego niewkorzenienia większości AIP.
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Wprowadzenie

Od co najmniej trzech dekad można zaobserwować w Unii Europejskiej 

upowszechnianie się idei gospodarki społecznej oraz przedsiębiorczości spo-

łecznej, która to idea, ale także działania w tym obszarze coraz bardziej dotyczą 

tzw. sektora pozarządowego, związanego z organizacjami non profi t i non for pri-

vate profi t. Następuje ekonomizacja sektora pozarządowego, który coraz częś-

ciej upodabnia się do sektora biznesowego jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, 

pozyskiwanie klientów, gospodarowanie mieniem i zasobami. Misyjnie sektor 

pozarządowy realizuje cele społeczne a tradycyjne przedsiębiorstwa zoriento-

wane są na cele gospodarcze. Z drugiej strony następuje jednak uspołecznienie 

rynku, gospodarki i przedsiębiorstw, które chcą partycypować w kształtowaniu 

dobrobytu społecznego a nie tylko dobrobytu gospodarczego i skutecznie roz-

wiązywać problemy społeczne. Oznacza to, że identyfi kowanie przedsiębiorczo-

ści wyłącznie z biznesową działalnością jest współcześnie coraz rzadsze, a termin 

ten używany jest obecnie coraz częściej na określenie działalności także w innych 

obszarach ludzkiej aktywności – w sektorze publicznym i społecznym1. Bardzo 

często przedsiębiorczością nazywamy także postawę, która charakteryzuje osoby 

będące nastawione na innowacje i zmianę społeczną, cechujące się kreatywnoś-

cią i twórczym myśleniem. Jak zauważył już dawno P. A. Wickham przedsiębior-

1  T. Kraśnicka, Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo 
AE Katowice, Katowice, 2002, s. 74.
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czość to również działalność społeczna, a przedsiębiorcy mogą być motywowani nie 

tylko przez czynniki ekonomiczne, lecz także chęć zmiany świata na lepsze2. Przed-

siębiorczość można wobec tego postrzegać zarówno przez pryzmat działalności 

ekonomicznej, jak i działalności prospołecznej3. Określanie przedsiębiorczości 

jako działalności podejmowanej w celu tworzenia wartości dla społeczeństwa 

pozwala zrozumieć dlaczego takie pojęcia jak „przedsiębiorca” oraz „non profi t” 

i „społeczny” mogą być ze sobą powiązane4. 

1.  Wyzwania społeczne Unii Europejskiej 
a przedsiębiorczość społeczna

Unia Europejska i jej państwa członkowskie stają aktualnie przed niezwykle istot-

nymi wyzwaniami społecznymi oraz gospodarczymi, które w najbliższej dekadzie 

mogą decydować o kształcie Wspólnoty, jej sytuacji ekonomicznej i socjalnej. Wy-

zwania gospodarcze to te związane głównie ze światowym kryzysem gospodarczym 

i rozpadającą się strefą euro oraz defi cytem fi nansów publicznych, a także ze zbytnim 

zadłużeniem się państw. Z kolei społeczne wyzwania stojące przed Unią Europejską 

to przede wszystkim kwestia demografi czna i starzenie się społeczeństw europejskich 

w większości krajów Europy, co będzie skutkować długofalowo koniecznością reor-

ganizacji polityk zabezpieczenia społecznego, rynku pracy, edukacji i polityki zdro-

wotnej. Ze względu na fakt, że wyzwaniem Europy pozostaje praca i zatrudnienie, 

szczególnie w kontekście aktywności zawodowej dostępnych zasobów pracy oraz 

ubóstwo i wykluczenie społeczne, które rozrosło się do zbyt dużych rozmiarów – 

Unia Europejska promuje już od dawna rozwój przedsiębiorczości społecznej i spół-

dzielni socjalnych, które mogłyby przyczyniać się do zwiększania „zatrudnialności” 

wśród grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Jakość tego 

niewykorzystanego dotychczas w UE kapitału ludzkiego Wspólnoty trzeba widzieć 

jako zagadnienie konkurencyjności gospodarki europejskiej w szerszym kontekście 

globalizacyjnym. Aktualny wskaźnik ubóstwa relatywnego na obszarze UE wynosi 

16% ogółu społeczeństwa, co oznacza, że około 80 mln osób żyjących na terenie UE, 

zagrożonych jest wykluczeniem społecznym. Blisko 19 mln ubogich w UE to dzieci; 

około 8% wszystkich zatrudnionych we Wspólnocie to working poor, czyli biedni pra-

cujący – są to osoby posiadające zatrudnienie, ale których dochody są bardzo niskie, 

niewystarczające do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Blisko 80 mln 

obywateli UE ma podstawowe kwalifi kacje, w sytuacji kiedy świat przedsiębiorstw 

i rynki pracy zmieniają się coraz szybciej i wymagają nowych kompetencji, ale także 

bardziej elastycznych form i organizacji świadczenia pracy. Stanowi to wyzwania dla 

wszystkich instytucji ze wszystkich sektorów, w tym także przedsiębiorstw i sektora 

biznesu. Unia Europejska redefi niuje swoje polityki zatrudnienia, edukacji i integracji 

społecznej w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, fl exicurity i workfare oraz go-

spodarki społecznej. 

2  P.A. Wickham, Strategic Entrepreneurship, Fourth edition, Prentice Hall, London, 2006, s. 180–181.
3  C. Steyart, J. Katz, Reclaiming the Space of Entrepreneurship in Society: Geographical, Discursive and 

Social Dimensions [w] „Entrepreneurship & Regional Development”, 2004, nr 16(3), s. 179–189.
4  R. Kao, Defi ning Entrepreneurship, Past and Present [w] „Creativity and Innovation Management”, 

1993, nr 2(1), s. 69–70.
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Unia Europejska zdając sobie sprawę z najważniejszych wyzwań społecznych 
i wielu gospodarczych, wprowadziła w roku 2010 do Strategii Europa 20205 ważne 
priorytety do realizacji, które wiążą się z osiągnięciem istotnych celów społecznych 
za niespełna 10 lat. Najważniejsze z nich to: 
1.  Wzrost aktywności zawodowej Europejczyków z 69% ludności do 75%.
2.  Zwiększenie udziału osób z dyplomami wyższych uczelni z 31% do 40%.
3.  Zmniejszenie liczby ludzi żyjących w ubóstwie w UE z 80 do 60 mln. 
4.  Ograniczenie wskaźnika przerywania nauki z 15% do 10%. 

Priorytetami Strategii Europa 2020 są m.in. lepsze wykorzystanie przedsię-
biorczości społecznej i biznesu odpowiedzialnego społecznie do realizacji celów 
społecznych i gospodarczych UE.

Strategia Europa 2020 jest dowodem na to, że Unia Europejska zdaje sobie 
sprawę z konieczności prowadzenia działań społecznych, stąd też odpowiednie 
zapisy w długofalowych dokumentach planistycznych. Priorytety strategii mają 
stymulować rozwój gospodarczy i przewagi konkurencyjne w przyszłości, m.in. 
dzięki wykorzystaniu potencjału gospodarki społecznej. Celem Strategii Europa 
2020 jest m.in. stworzenie europejskiego modelu „społecznej gospodarki rynko-
wej” gdzie cele społeczne i gospodarcze powinny być zrównoważone. 

Aby sprostać wyzwaniom społecznym najbliższej dekady w Europie należy się 
bardzo mocno koncentrować nie tylko na tradycyjnych rozwiązaniach makroeko-
nomicznych, ale poszukiwać także wielu innych dróg budowania przewag konku-
rencyjnych, m.in. poprzez rozwój podmiotów przedsiębiorczości społecznej i CSR, 
które mogłyby aktywizować poprzez pracę i dodatkowe projekty aktywizacyjne 
osoby poszkodowane i defaworyzowane na rynku pracy. Poniżej scharakteryzo-
wano kilka aktualnych zagadnień, które występują przy okazji dyskusji na temat 
europejskiego modelu gospodarki/przedsiębiorczości społecznej. 

2.  Istota przedsiębiorczości społecznej 
w różnych ujęciach
Pojęcie przedsiębiorczości społecznej coraz częściej pojawia się nie tylko 

w literaturze przedmiotu6, ale także w mediach, budząc rosnące zainteresowanie 
badaczy, jak również polityków. Podczas gdy fenomen przedsiębiorczości zo-
rientowanej, głównie na rozwój gospodarczy, zyskał uznanie wielu badaczy, tak 
przedsiębiorczość jako proces ukierunkowany na sprzyjanie postępowi społecz-
nemu przyciągnął ich zainteresowanie stosunkowo niedawno7. Tak samo jak ter-
min przedsiębiorczość po dzień dzisiejszy nie doczekał się jednoznacznej defi nicji, 
tak i wokół pojęcia przedsiębiorczości społecznej toczą się spory interpretacyjne8. 
Przedsiębiorczość społeczna postrzegana jest w literaturze przedmiotu jako kreo-
wanie realnych ekonomicznych struktur, relacji, instytucji, organizacji oraz działań, 

które pozwalają na uzyskanie społecznie pożądanej wartości9. Ponadto podkreśla 

5  Strategia Europa 2020, Komisja Europejska 2010. 
6  Jako przykład może posłużyć czasopismo „Ekonomia Społeczna”.
7  S.H. Alvord, L.D. Brown, & C.W. Letts, Social Entrepreneurship and Societal Transformation [w] „Jour-

nal of Applied Behavioral Science”, 2004, 40(3), s. 261–262.
8  J.D. Dees, Th e Meaning of ‘social Entrepreneurship, Centre for Advancement of Social Entrepreneur-

ship (CASE), Fuqua School of Business, Duke University, Durham, NC, 1998, www.fuqua.duke.edu/
centers/case/articles/0805/corner (stan na dzień 28.10. 2009).

9  A. Fowler, NGDOs as a Moment In History: Beyond aid to Social Entrepreneurship or Civic Innovation? 
[w] „Th ird World Quaterly”, 2000, 21 (4), s. 637–654.
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się, że istota przedsiębiorczości społecznej polega na wykorzystaniu zachowań 

przedsiębiorczych w celu tworzenia wartości społecznie pożądanej, a nie tylko 

w celu osiągania rezultatów ekonomicznych; generowane zyski są przeznaczane na 

zaspokajanie potrzeb grup społecznie marginalizowanych10. 

Z analizy prezentowanych w literaturze przedmiotu poglądów dotyczących istoty 

przedsiębiorczości społecznej wynika, że część badaczy rozpatruje przedsiębiorczość 

społeczną jako inicjatywę not for profi t podejmowaną w celu znalezienia alternatyw-

nych strategii fi nansowania lub schematów zarządzania mających na celu tworzenie 

wartości społecznej11. Część rozumie ją jako swego rodzaju praktykę przedsiębiorstw 

społecznie odpowiedzialnych w sektorze for profi t (CSR – przedsięwzięcia komer-

cyjne mające kontekst społeczny) czy między sektorami12, podczas gdy trzecia grupa 

badaczy widzi przedsiębiorczość społeczną jako sposób na łagodzenie problemów 

społecznych i katalizator społecznych zmian13. To, co łączy te trzy punkty widzenia 

to podkreślenie realizacji ważnych kwestii społecznych14. 

W ujęciu szerokim przyjmuje się, że przedsiębiorczość społeczna odnosi się do 

innowacyjnej działalności podejmowanej w sektorze for profi t lub w sektorze non 

profi t, przy czym owa działalność musi mieć charakter społeczny. Natomiast w ujęciu 

wąskim odnosi się ona do zjawiska przenoszenia doświadczenia biznesowego na ob-

szar sektora społecznego, gdy organizacje non profi t wykorzystują podejście innowa-

cyjne celem osiągnięcia zysku, przeznaczonego na realizację misji społecznej. Tym co 

jest wspólne dla prezentowanych podejść do przedsiębiorczości społecznej, to leżące 

u jej podstaw dążenie do tworzenia wartości społecznej, ponad zysk i korzyści dla 

udziałowców15, a także fakt, iż działania te charakteryzują się innowacyjnością i two-

rzeniem czegoś nowego, zamiast po prostu powielać istniejące dotychczas działania 

czy metody. „Siłą napędową” całego przedsięwzięcia jest tu dany problem społeczny 

i innowacyjny pomysł na jego rozwiązanie. Istotą przedsiębiorczości społecznej jest 

dostrzeganie przez jej aktorów – przedsiębiorców społecznych – szans i możliwości 

tam, gdzie inni widzą problemy społeczne16. 

Ogólnie gospodarkę i przedsiębiorczość społeczną dzieli się na stary i nowy 

sektor. Według M. Rymszy, dla tradycyjnego europejskiego modelu gospodarki 

społecznej charakterystyczne są następujące cechy17:

–  wypełnianie przez gospodarkę społeczną nisz nieatrakcyjnych dla rynku ko-

mercyjnego,

–  uczestnictwo w przedsięwzięciach gospodarki społecznej oparte na zasadzie 

wzajemności,

10  S.A. Hibbert, G. Hogg i in., Consumer Response tp Social Entrepreneurship: the case of the Big Issue 
In Scotland” [w] „International Journal of Nonprofi t and Voluntary Sector Marketing”, 2002, 7 (3), 
s. 288–331.

11  J. Boschee, Merging Mission and Money: A board Member’s Guide to Social Entrepreneurship,  http://
www.socialent.org/pdfs/MergingMission.pdf.  (stan na dzień 29.10. 2009).

12  S. Sagawa, E. Segal, Common Interest, Common Good: Creating Value Th rough Business and Social 
Sector Partnership [w] „California Management Review”, 2000, 42(2), s. 105–122.; S. A. Waddock, 
Building successful partnerships [w] Sloan Management Review, 1988, 29(4), s. 17–23.

13  S. H. Alvord, L. D. Brown, & C. W. Letts, Social Entrepreneurship… op. cit. s. 263.
14  J. Austin, H. Stevenson, J. Wei-Skillern, Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Diff erent or 

Both? [w] „Entrepreneurship Th eory and Practice”, 2006, nr 1, s. 1–22.
15  S. Zadek, S. Th ake, Send in the Social Entrepreneurs [w] „New Statesman”, June 20, 1997, 26, s. 31.
16  Por. A. Nicholls, Social Entrepreneurship [w] Enterprise and small business: Principles, Practice and 

Policy, S. Carter, D. Jones-Evans (red.), Prentice Hall, 2008, s. 54–58.
17  M. Rymsza, Trzeci sektor a druga fala ekonomii społecznej w Polsce, „Trzeci Sektor” 2007, nr 9, s. 3.
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–  kluczowa rola liderów i społeczników w podejmowaniu i upowszechnianiu ini-

cjatyw,

–  oddolny i samowystarczalny charakter inicjatyw,

–  brak przywilejów prawnych dla podmiotów gospodarki społecznej, przy niskim 

poziomie regulacji gospodarki przez państwo,

–  typowe podmioty gospodarki społecznej: spółdzielnie, towarzystwa ubezpie-

czeń wzajemnych, związki kredytowe.

Współczesny model gospodarki społecznej w krajach członkowskich Unii Eu-

ropejskiej cechują:

–  obudowywanie przez gospodarkę społeczną „normalnego rynku”,

–  podstawa uczestnictwa w przedsięwzięciach gospodarki społecznej: zasada in-

kluzji wykluczonych, koncepcja „mieszania ryzyka” (w przedsiębiorstwach spo-

łecznych pracownicy pełnosprawni „podciągają” niepełnosprawnych),

–  znacząca rola liderów, menedżerów, a także wsparcia ze strony państwa (w tym 

służb społecznych) w podejmowaniu i upowszechnianiu inicjatyw,

–  zatrudnienie wspierane i zatrudnienie socjalne subsydiowane ze środków pub-

licznych,

–  znaczące udogodnienia prawne dla podmiotów gospodarki społecznej, przy sto-

sunkowo wysokim poziomie regulacji gospodarki przez państwo,

–  typowe podmioty gospodarki społecznej: fi rmy społeczne, spółdzielnie socjalne, 

organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą.

Przedsiębiorczość społeczna jest zjawiskiem niezwykle złożonym. Łączy w so-

bie innowacyjność, połączoną z traktowaniem problemów społecznych jako moż-

liwości/szans. Ponadto przedsiębiorczość społeczna wymaga od przedsiębiorców 

umiejętnej oceny tychże problemów, które niejednokrotnie mają wielowymiarowy 

charakter (ekonomiczny, kulturowy, prawny, etyczny itd.). Rozwija się ona dzięki 

szlachetności postaw ludzi18, wynikającej z ich specyfi cznej motywacji oraz syste-

mu wartości (rys.1).

Szczególnie istotnym wymiarem przedsiębiorczości społecznej jest wymiar in-

nowacji. J. Defourny, nawiązując do koncepcji przedsiębiorczości J. Schumpetera, 

przenosi jej założenia na grunt nowej przedsiębiorczości społecznej. Jej rozwiąza-

nia mogą zatem dotyczyć:

•  wprowadzenia nowego produktu lub nowej jakości produktu (np. w zakresie in-

tegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem, nowatorskich programów 

edukacyjnych dla trudnej młodzieży),

•  wprowadzenia nowych metod organizacji i/lub produkcji, otwarcia nowego 

rynku (np. przedszkola prowadzone przez rodziców),

•  zdobycia nowego źródła surowców lub odnowienia danej branży czy organizacji 

(m.in. zmiana funkcji wolontariuszy i ich relacji z płatnym personelem),

•  nowych relacji z rynkiem (m.in. kontraktowania usług przez władze publicz-

ne)19.

18  G.S. Mort, J. Weerawardena, K. Carnegie, Social Entrepreneurship: Towards Conceptualisation [w] „In-
ternational Journal of Nonprofi t and Voluntary Sector Marketing”, 2003, nr 8(1), s. 76–88.

19  J. Defourny, M. Nyssens, Social Enterprise and Social Entreprenership. EMES Roskilde 2007.
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Rys. 1. Wielowymiarowa natura przedsiębiorczości społecznej

Źródło: Mort G.S., Weerawardena J., Carnegie K.: Social Entrepreneurship: Towards Conceptualisation 

[w] „International Journal of Non profi t and Voluntary Sector Marketing”, 2003, nr 8(1), s. 76-88.

Przedsiębiorcę społecznego najczęściej postrzega się jako agenta społecznych 

zmian, którego głównymi zadaniami są:

–  przyjmowanie misji tworzenia i podtrzymywania wartości społecznej w orga-

nizacji,

–  umiejętność rozpoznawania nowych możliwości i szans oraz wykorzystywanie 

ich w celu realizacji misji,

–  angażowanie się w ciągły proces innowacji, adaptacji i uczenia się,

–  odwaga i odporność na czasowe ograniczenia fi nansowe, które nie zniechęcają 

go do działania,

–  przejawianie wysokiej wrażliwości społecznej i wierności zasadom moralnym 

oraz dbałość o rezultaty i ich przejrzystość20.

Zdaniem Druckera, przedsiębiorca zawsze poszukuje zmiany, reaguje na nią 

i korzysta z niej, jak z okazji21. Przedsiębiorca społeczny nie dąży do optymalizacji 

istniejącego systemu za pomocą drobnych zmian, lecz poszukuje wręcz rewolu-

cyjnego podejścia do problemu. Musi zatem cechować się nie tylko umiejętnością 

realistycznego planowania, ale także musi umieć wywierać wpływ na innych: do-

natorów, partnerów i pracowników, aby dołączyli do projektu, na benefi cjentów, 

aby skorzystali z zaproponowanych działań. Powinien również cechować się kon-

sekwencją i odpornością na niepowodzenia, gdyż innowacja zwykle rodzi opór, 

a proces jej wdrażania nie postępuje bez komplikacji22.

Według R. Martina i S. Osberga, rolą przedsiębiorcy społecznego jest:

•  umiejętność rozpoznania stabilnej, lecz z natury niesprawiedliwej równowagi 

Rozpoznawanie
możliwości (nie
problemów) do działań
społecznych

Przedsiębiorcza
szlachetność

Rzeczowa umiejętność
oceny złożonych

problemów

Innowacyjność, 
proaktywność, 

tolerancja ryzyka

Przedsiębiorcza
społeczna

20  J.D. Dees, Th e meaning of ‘Social Entrepreneurship… op. cit. s. 4.
21  P.F. Drucker: Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka. BORDO, Warszawa 1995.
22  M. Eichner: Rola przedsiębiorcy w ekonomii społecznej – pojęcia, uwarunkowania, dorobek międzyna-

rodowy [w] Ekonomia społeczna. Wybrane problemy i metody ich rozwiązywania, Austen Tynda A. 
(red.), FRAPZ, Dąbrowa Górnicza, 2009, s. 124–125.
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przyczyniającej się do wykluczenia, marginalizacji czy cierpienia części ludzko-

ści, której brak zasobów nie pozwala, aby o własnych siłach osiągnąć korzyści 

powodujące przemiany,

•  umiejętność rozpoznania w tej niesprawiedliwej równowadze okazji, opracowa-

nie innowacyjnej oferty społecznej i wywieranie wpływu przy użyciu wyobraź-

ni, kreatywności, wiedzy, bezpośredniego działania, odwagi i uporu, tym samym 

rzucając wyzwanie wobec hegemonii stanu rzeczy,

•  umiejętność tworzenia nowej, stabilnej równowagi, która wyzwala uwięziony 

potencjał lub przynosi ulgę w cierpieniu grupy docelowej, a poprzez naśladowanie 

i stworzenie stabilnego ekosystemu wokół nowej równowagi zapewnia lepszą 

przyszłość grupie docelowej, a nawet całemu społeczeństwu23.

Zaprezentowany zarys poglądów dotyczących istoty przedsiębiorczości spo-

łecznej oraz atrybutów przedsiębiorców społecznych pozwala skonstatować, że 

odznaczają się oni podobnymi cechami, umiejętnościami oraz orientacją na wy-

korzystywanie szans i okazji w otoczeniu jak przedsiębiorcy działający w biznesie. 

Jednocześnie należy podkreślić, że istnieją także różnice pomiędzy przedsiębiorcą 

społecznym a tradycyjnym24. Społecznych przedsiębiorców różni od tradycyjnych 

przedsiębiorców przede wszystkim to, iż strategię zarobkowania łączą z misją spo-

łeczną, zatrudniając osoby wykluczone lub sprzedając produkty lub usługi mające 

bezpośredni wpływ na specyfi czne problemy społeczne25. Niektórzy autorzy do-

dają, że tym co odróżnia przedsiębiorców społecznych od tych biznesowych, jest 

orientacja na osiąganie wyników w długiej perspektywie czasu26. 

Przedsiębiorcy społeczni napotykają na podobne problemy w trakcie procesu 

tworzenia i rozwoju przedsięwzięć, jak przedsiębiorcy tradycyjni27. Często przed-

sięwzięcia społeczne muszą konkurować z innymi przedsięwzięciami społecznymi, 

a czasem z organizacjami komercyjnymi, w konsekwencji czego niezbędne jest 

poszukiwanie takich strategii, które zarówno pozwalają im na realizację celów ko-

mercyjnych, jak i społecznych28. Ten dualizm celów, jako charakterystyczny wy-

różnik przedsięwzięć społecznych, stanowi jednocześnie źródło problemów dla 

przedsiębiorców społecznych. 

J. Defourny i P. Develtere uważają29, że sektor gospodarki społecznej tworzą aktu-

alnie różnorodne podmioty instytucjonalne. Przy defi niowaniu gospodarki społecz-

nej wyróżniają oni podejście prawno-instytucjonalne oraz podejście normatywne. 

W pierwszym, tradycyjnym podejściu wyznacza się granice gospodarki społecznej do 

form prawnych i instytucjonalnych, jakie przyjmują inicjatywy z zakresu tzw. trzeciego 

systemu. W drugim podejściu – normatywnym raczej nie eksponuje się typów insty-

tucjonalnych, ale wspólne zasady, którymi kierują się różnorodne podmioty. 

23  R.L Martin, S. Osberg: Defi nicja przedsiębiorstwa społecznego, www.ekonomiaspoleczna.pl/x/316024
24  Por. T. Kraśnicka, op. cit., s. 142–144.
25  T. Kaźmierczak, Zrozumieć ekonomię społeczną [w] Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Kaźmier-

czak T., Rymsza M. (red.), Instytut spraw publicznych, Warszawa, 2007, s. 117.
26  Por. D.A. Kirby, Entrepreneurship, McGraw Hill Education London 2003, s. 20.
27  M. Sharir, M. Lerner, Gauging the Success of Social Ventures Initiated by Individual Social Entrepreneurs 

[w] „Journal of World Business”, 2006, nr 41(1), s. 6–20, s. 7.
28  A. Austen, Nowe trendy w ekonomii i zarządzaniu. Znaczenie koncepcji sieci dla rozwoju przedsiębiorczo-

ści społecznej [w] „Problemy Zarządzania”, 3/2007 (17) – Nowe trendy w ekonomii i ich wykorzystanie 
w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW,  Warszawa, 2008, s. 50–62, s. 53.

29  J. Defourny i P. Develtere, Ekonomia społeczna – ogólnoświatowy trzeci sektor, [w] Przedsiębiorstwo 
społeczne – antologia kluczowych tekstów, Warszawa, 2008, s. 21–25.
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W podejściu prawno-instytucjonalnym autorzy ci wyróżnili trzy uniwersalne 

typy organizacji, które występują w większości państw, i które składają się na szeroką 

defi nicję gospodarki społecznej. Według nich sektor gospodarki społecznej tworzą30:

1.  Przedsięwzięcia spółdzielcze – ruch spółdzielczy ma bardzo bogate tradycje 

w wielu krajach, w tym także w Polsce, chociaż spółdzielczość przyjmuje obecnie 

bardzo zróżnicowane formy, obejmujące spółdzielnie rolnicze, oszczędnościowe, 

kredytowe, spożywców, mieszkaniowe, handlowe, ubezpieczeniowe itd. Warto jed-

nak pamiętać, że jest to ruch globalny, gdyż Międzynarodowy Związek Spółdziel-

czy (ICA) zrzesza aktualnie ponad 750 mln spółdzielców na 5 kontynentach.

2.  Towarzystwa wzajemnościowe – organizacje pomocy wzajemnej istniały prawie 

od zawsze i praktycznie w większości miejsc na świecie. Z biegiem czasu ulega-

ły one zjawisku instytucjonalizacji i zaczynały odgrywać coraz ważniejszą rolę 

w systemach ubezpieczeń społecznych krajów uprzemysłowionych. W Europie 

na początku XXI w. zrzeszonych było ponad 66 mln członków indywidualnych 

i około 110 mln benefi cjentów. Organizacje te są niezwykle ważne w państwach, 

w których polityka społeczna jest zaniedbana. Poprzez pomoc wzajemną i sa-

moorganizację wsparcia w społecznościach lokalnych podmioty te zajmują się 

różnymi sprawami: zdrowiem, śmiercią, pogrzebem, biedą, bezrobociem itd.

3.  Stowarzyszenia – jako główne podmioty sektora pozarządowego są również 

komponentem gospodarki społecznej. Są one bardzo zróżnicowane, ale łączy je 

idea działalności non profi t. Szacuje się, że w 22 krajach, w których były prowa-

dzone badania koordynowane przez Johns Hopkins University sektor stowarzy-

szeń zapewnia prawie 19 mln miejsc pracy i angażuje 28% populacji w różnego 

rodzaju prace ochotnicze. 

W podejściu normatywnym gospodarkę społeczną defi niuje się jako wszelkie-

go rodzaju działalność gospodarczą prowadzoną przez różnorodne podmioty, któ-

re w swoich normach i systemach wartości przestrzegają następujących zasad31:

–  przedkładanie służby członkom lub wspólnocie nad zysk, 

–  autonomiczne zarządzanie, 

–  demokratyczny proces decyzyjny, 

–  prymat ludzi i pracy nad kapitałem przy dystrybucji dochodów. 

Spośród różnorodnych teorii dotyczących przedsiębiorczości najczęściej w uza-

sadnieniu działań przedsiębiorstw społecznych, a tak nazywa się podmioty gospodarki 

społecznej, prezentowana jest klasyczna teoria J.A. Schumpetera, który już w 1934 r. 

oceniał, że rozwój ekonomiczny to […] proces realizacji nowych kombinacji w proce-

sie produkcji, zaś przedsiębiorcy to osoby, których zadaniem jest wdrażanie tych nowych 

kombinacji. Przedsiębiorca nie musi być wcale właścicielem fi rmy, ale musi odpowiadać 

za wprowadzanie zmian32. Gospodarka i przedsiębiorstwa społeczne to właśnie nowi 

przedsiębiorcy, którzy dążą do innowacyjnych zmian w systemach pracy i produkcji. 

Podmioty gospodarki społecznej określa się jako „biznes zorientowany społecznie” (so-

cial purpose busines), „przedsiębiorstwo obywatelskie” (civic enterprises), „wspólnotową 

działalność gospodarczą” (community business), „przedsiębiorstwo dobra społecznego” 

(community wealth enterprises), „przedsiębiorstwo społeczne” (social enterprises)33. 

30  Ibid.
31  Ibid.
32  J.A. Schumpeter, Th e Th eory of Economic Development, New York 1963.
33  A. Evers, Znaczenie kapitału społecznego dla zróżnicowanej struktury zasobów i celów przedsiębiorstw 

społecznych, [w] Przedsiębiorstwo społeczne – antologia kluczowych tekstów, Warszawa 2008, s. 349.
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Wiele państw europejskich ma już bogate doświadczenia w wykorzystywa-

niu potencjału tych podmiotów do celów polityki społecznej, szczególnie w za-

kresie integracji i reintegracji społecznej i zawodowej, przywrócenia do rynku 

pracy, przyuczenia do zawodu grup defaworyzowanych na rynku pracy. Rozwój 

gospodarki społecznej był podyktowany w dużym stopniu, szczególnie w ostatnich 

kilkunastu latach, rosnącym bezrobociem i bezradnością wielu państw, które nie 

były w stanie poprzez swoje programy poradzić sobie z dezaktywizacją na ryn-

ku pracy, ubożeniem społeczeństwa oraz wykluczeniem społecznym wielu grup. 

Jak twierdzą J. Defourny, J.L. Laville i L. Favreau, […] w latach 80. XX wieku pań-

stwo przyznało się, że nie jest samodzielnie w stanie zwalczać bezrobocia i innych 

problemów społecznych. Rola instytucji pozarządowych została tym samym uznana. 

[…] integracja zawodowa poprzez aktywność gospodarczą (np. w instytucji gospo-

darki społecznej) jest oparta o programy zatrudnienia czasowego, ale nie może być 

sprowadzana wyłącznie do działań państwowych […]. Wiele lokalnych programów 

reintegracji poprzez aktywność ekonomiczną wyłoniło się z projektów obywatelskich, 

które stopniowo łączyły się tworząc wehikuł zmiany w polityce społecznej34. W wie-

lu przypadkach podnosi się także argumenty, że w rozwiązywaniu problemów 

społecznych sektor gospodarki społecznej bardzo często wyprzedza inne sektory 

w kreowaniu działań, rozwiązań i metod pracy z benefi cjentami.

3.  Rozwój ekonomii społecznej a przedsiębiorczość 
społeczna 

Pojęcie przedsiębiorczości społecznej jest nierozerwalnie związane z rozwijającą 

się ekonomią społeczną. Celem ekonomii społecznej jest tworzenie przedsiębiorstw 

społecznych i nowej kultury przedsiębiorczości społecznej, zorientowanej głównie na 

włączanie grup zmarginalizowanych poprzez aktywne uczestnictwo. Bierzemy zatem 

pod uwagę specyfi czny sektor gospodarki, w którym w sposób unikatowy kojarzona jest 

działalność gospodarcza z celami społecznymi35. Ekonomia społeczna obejmuje różne 

formy działalności gospodarczej, które przede wszystkim zorientowane są na kreowa-

nie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją za-

wodową. Instytucje ekonomii społecznej, obok celu gospodarczego, mają w założeniu 

realizować pewną misję społeczną, uznając jednak pierwszeństwo działania na rzecz 

społeczeństwa nad maksymalizacją zysku. Dlatego ekonomia społeczna odpowiada na 

potrzeby, na które nie umie skutecznie odpowiedzieć ani sektor prywatny, ani publicz-

ny, zmuszając jednocześnie do zastanowienia się, na ile ta forma integracji społecznej, 

oparta na inicjatywach społeczeństwa obywatelskiego, może zaoferować społecznie 

wykluczonym czy marginalizowanym, perspektywę aktywnego życia i szacunku, spra-

wiedliwego traktowania ze strony społeczeństwa36.

34  J. Defourny, J.L. Laville, L. Favreau, Zmagania z wykluczeniem społecznym w Europie. Wprowadzenie 
do międzynarodowej ewaluacji, [w] Przedsiębiorstwo społeczne – antologia kluczowych tekstów, War-
szawa, 2008, s. 50–53. 

35  M. Rymsza, Stara i nowa ekonomia społeczna. Polska na tle doświadczeń europejskich [w] „Trzeci Sek-
tor”, 2005, nr 2.

36  P. Sałustowicz, Pojęcie, koncepcje i funkcje ekonomii społecznej [w] Ekonomia społeczna. Perspektywa 
rynku pracy i pomocy społecznej, red. J. Starega-Piasek, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warsza-
wa 2007, s. 22.



Przedsiębiorczość w Polsce – bariery i perspektywy rozwoju  s. 129–148
138

Gospodarka społeczna działa na pograniczu sektora pozarządowego i prywat-

nego, uzupełniając lukę w gospodarce, w której nie chcą funkcjonować tradycyjne 

przedsiębiorstwa ze względu na brak wystarczającej opłacalności, a typowe organi-

zacje społeczne nie działają wystarczająco efektywnie37. W ostatnich latach zwiększy-

ło się zainteresowanie podejmowaniem działalności gospodarczej, w szczególności 

popularyzowanymi przez ruch nowej gospodarki społecznej tzw. przedsiębiorstwami 

społecznymi. Istnieją dość znaczne rozbieżności, jeśli idzie o pojęcie przedsiębiorstwa 

społecznego38. Przede wszystkim łączą one w sobie cechy organizacji pozarządowej 

i działalności rynkowej, tworząc nowe miejsca pracy oraz dodatkowo stawiając sobie za 

cel ich utrzymanie oraz świadczenie usług na rzecz lokalnych społeczności. K. Herbst 

uważa, że przedsiębiorstwo społeczne to instytucja prowadząca działalność gospodarczą, 

która wyznacza sobie cele ściśle społeczne i która inwestuje wypracowane nadwyżki zależ-

nie od wyznaczonych sobie celów w działalność, lub we wspólnotę, zamiast kierować się 

potrzebą osiągania maksymalnego zysku na rzecz akcjonariuszy lub właścicieli39.

Mimo różnych form prawnych oraz odmiennych obszarów działania podmio-

ty ekonomii społecznej mają kilka wspólnych cech, do których należą:

•  pierwszeństwo celów społecznych nad dążeniem do maksymalizacji zysku – pod-

mioty te stawiają sobie takie cele społeczne, jak tworzenie miejsc pracy, szkolenie 

i świadczenie usług na potrzeby społeczności lokalnej, usług dla członków lub 

usług ogólnych; kierują się normami etycznymi, w tym dążeniem do budowania 

lokalnego potencjału; ich kultura oparta jest na partycypacji – mocno podkreśla 

się cel społeczny tych organizacji, jak również poczucie działania we wspólnocie;

•  zasada otwartego i dobrowolnego członkostwa oraz własność społeczna – instytucje 

te są autonomicznymi organizacjami, w których sposób zarządzania i struktura 

własności opiera się na partycypacji zainteresowanych grup (użytkowników lub 

klientów, członków społeczności lokalnych) czy też zarządzających;

•  demokratyczne zasady kontroli ich działalności – ze swojej działalności gospodar-

czej oraz swojego oddziaływania społecznego i środowiskowego podmioty te 

rozliczają się przed swoimi członkami oraz szerszą społecznością, zatem każdy 

członek może praktycznie wywierać wpływ na funkcjonowanie organizacji; są one 

jednak zarządzane w sposób autonomiczny i niezależny od władz publicznych;

•  lokalne zakorzenienie – podmioty działają w ramach wspólnoty lokalnej i przede 

wszystkim dla niej;

•  przeznaczanie wypracowanego zysku na stabilny rozwój przedsiębiorstwa – fi rmy 

te prowadzą działalność gospodarczą, aby osiągnąć swoje cele i być fi nansowo 

samowystarczalne; łączą one potrzeby członków (użytkowników) i/lub realizu-

ją potrzeby ogólne; są zorientowane na przedsiębiorczość, albowiem zajmują 

się produkcją towarów czy świadczeniem usług, na które jest zapotrzebowanie 

rynkowe, starają się utrzymać na rynku i wypracować zyski, inwestowane póź-

niej w ich dalszy rozwój40. Zatem wypracowana nadwyżka ekonomiczna nie jest 

dystrybuowana, ale służy realizacji celu społecznego. 

37  S. H. Alvord, L. D. Brown, & C. W. Letts, Social entrepreneurship… op. cit. s. 261–263.
38  Por. J. Ślusarczyk: Dwie drogi przedsiębiorczości realizującej cel społeczny [w] „Ekonomia Społeczna”  

2008(3),  nr 2.  
39  Herbst K., Ekspertyza w zakresie wzmocnienia instytucji Ekonomii Społecznej, http://www.ekonomia-

spoleczna.lodz.pl/
40  Kelly S., Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna w Unii Europejskiej, [w:] W stronę aktywnej 

polityki społecznej, T. Kaźmierczak i M. Rymsza (red.), Fundacja Instytut Spraw Publicznych, War-
szawa 2003, s. 35–36.
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Należy podkreślić, że instytucje ekonomii społecznej są podmiotami gospo-

darczymi i społecznymi działającymi we wszystkich sektorach gospodarki. Jedno-

cześnie trzeba zauważyć, że zjawisko ekonomii społecznej i charakterystyczne dla 

niej podmioty nie są czymś nowym41.

4.  Gospodarka i przedsiębiorstwa społeczne 
a wielosektorowa polityka społeczna 

Cele, miejsce i wpływ gospodarki i przedsiębiorczości społecznej na dobrobyt 

społeczny i gospodarczy można analizować z punktu widzenia wielosektorowej, 

pluralistycznej polityki społecznej, która polega na różnorodności instytucjonalnej 

w dostarczaniu i produkcji usług społecznych (welfare pluralism). Wielosektorowa 

polityka społeczna pozwala rozłożyć odpowiedzialność za realizację zadań i usług 

społecznych na większą liczbę podmiotów działających w ramach różnych sekto-

rów/sfer. Pozwala włączać w partycypacyjny sposób w dostarczanie usług społecz-

nych różnorodne grupy interesariuszy, a także aktywnych obywateli, którzy tworzą 

nową jakość w kształtowaniu dobrobytu społecznego. Wielosektorowość przyczy-

nia się do bardziej racjonalnego rozłożenia różnorodnych ryzyk socjalnych jakie 

funkcjonują w społeczeństwie jak również do większego zróżnicowania usług, 

odpowiadających na zindywidualizowane potrzeby obywateli. W europejskiej, za-

chodniej literaturze naukowej od ponad dwudziestu lat zwraca się uwagę na to, że 

wielosektorowa, pluralistyczna polityka społeczna może być bardziej racjonalnym 

systemem zaspokojenia potrzeb społecznych aniżeli tradycyjny welfare state i przy-

czyniać się do lepszego ograniczania problemów społecznych. Specjalne miejsce 

w tej polityce odgrywają organizacje społeczne, przedsiębiorstwa społeczne, 

spółdzielnie socjalne. U. Ascoli i C. Ranci, którzy badali wielosektorowość w po-

lityce społecznej defi niowali ją jako […] system charakteryzujący się pluralizmem 

podaży, zdolny do wykorzystywania szerokiego zakresu profesjonalnych i fi nansowych 

zasobów oraz tworzenia zróżnicowanych form dostarczania usług odpowiadających 

specyfi cznej naturze rozwiązywania problemów42. Pluralizacja systemów welfare do-

41  Na gruncie polskim w okresie międzywojennym ruch spółdzielczy należał do najbardziej dyna-
micznych w ówczesnej Europie. Wtedy to wykształciły się i rozwinęły dwie formy, do dziś uzna-
wane za klasyczne mechanizmy ekonomii społecznej: towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz 
spółdzielnie. Chociaż w okresie gospodarki centralnie planowanej ruch spółdzielczy zaczął zanikać 
(czy raczej podlegał swoistej „degeneracji”), to w ciągu ostatnich 15 lat nie sposób nie zauważyć 
renesansu instytucji ekonomii społecznej, w tym spółdzielni. W Polsce na nowo przybierają one 
różne formy: banków spółdzielczych, ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni, funduszy poręczenio-
wych, przedsiębiorstw społecznych i socjalnych, agencji rozwoju regionalnego, stowarzyszeń czy 
fundacji. Do ważniejszych podmiotów funkcjonujących w wymienionych obszarach działań na-
leży zaliczyć następujące: organizacje spółdzielcze i spółdzielnie pracy, bankowość spółdzielczą, 
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK), Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 
(TUW), organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, Zakłady Aktywności Zawodowej oraz 
Centra Integracji Społecznej. Na podstawie: Pieńkowska D. (2004), Ekonomia społeczna – podsta-
wowe informacje, http://www.ngo.pl/x/29348 (stan na dzień 28.12.2009). Gumkowska M., Herbst J., 
(2006), Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006, http://badania.ngo.
pl (stan na dzień 28.12. 2009).

42  U. Ascoli, C. Ranci, Th e Context of New Social Policies in Europe, w: Dilemmas of the Welfare Mix – Th e 
New Structure of Welfare in an Era of Privatization, Ascoli U., Ranci C. (ed.), New York 2002, s. 5. Cyt. 
za: S. Kamiński, Organizacje pozarządowe jako podmioty polityki społecznej III RP, s. 52 (maszynopis 
pracy doktorskiej).
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tyczy według nich trzech obszarów – po pierwsze, instytucji realizujących zadania 

społeczne, po drugie, instrumentów fi nansowania, po trzecie, form i sposobów 

realizacji. Autorzy ci są zdania, że wszystkie sektory: publiczny, pozarządowy, pry-

watny i nieformalny są od siebie współzależne i powinny być traktowane na równi. 

Nie należy faworyzować ani defaworyzować żadnego z nich, gdyż nie stanowią dla 

siebie systemów alternatywnych tylko wzajemnie się uzupełniają. Tradycyjny mo-

del polityki społecznej (welfare state) był oparty na zależności wertykalnej, w której 

państwo odgrywało nadrzędną rolę, natomiast pozostałe sektory – społeczny i ryn-

kowy były mniej istotne i w dużej części zależne od państwa poprzez system fi nan-

sowania. W ujęciu welfare pluralism wszystkie sektory należy traktować w ujęciu 

horyzontalnym, polegającym na współzależności i podmiotowym traktowaniu43. 

Koncepcja ta jest zatem blisko idei governance. Wielosektorowa polityka społeczna 

wspiera także ekonomizację usług społecznych. Polega to na powiązaniu różnych 

aktywizujących działań polityki społecznej z rynkiem pracy w kontekście zwięk-

szania konkurencyjności regionalnej w globalizującym się świecie. Coraz więcej 

różnorodnych instrumentów w polityce edukacyjnej, pomocy społecznej, integra-

cji społecznej ma wyraźne powiązania z polityką zatrudnienia i rynku pracy. Praca 

staje się kluczem do rozwiązywania różnorodnych problemów ekskluzji społecznej 

i ubóstwa, gdyż poprzez działania aktywizujące próbuje się rozwiązywać różno-

rodne kwestie socjalne dzięki integracji ludzi z rynkiem pracy. Służą temu również 

rozwiązania realizowane w duchu ekonomii społecznej (social economy). Z dru-

giej strony ekonomizacja polityki społecznej to także wprowadzanie do niej róż-

norodnych procesów, które są związane z rozwiązaniami rynkowymi, które mają 

mieć bardziej efektywny i skuteczny charakter. Ma to duży wpływ na racjonalizację 

polityki społecznej jako działalności redystrybucyjnej. Chodzi przede wszystkim 

o takie procesy jak prywatyzacja i urynkowienie zadań społecznych, wprowadza-

nie konkurencyjności wśród producentów i dostawców świadczeń społecznych, 

nastawienie się na rozwój usług społecznych, które mają swój wymiar ekono-

miczny – mają się bowiem przyczynić do budowy potencjału kapitału ludzkiego 

i społecznego. Ekonomizacja polityki społecznej to także jej menedżeryzacja, czy-

li wprowadzenie do działań organizacji i publicznych instytucji społecznych me-

chanizmów sprawdzonych w zarządzaniu organizacjami biznesowymi. Menedże-

ryzacja w kontekście usług społecznych polega m.in. na efektywnym zarządzaniu 

procesami udostępniania i produkcji usług. Chodzi tu o całościową koordynację 

systemu usług społecznych, która powinna być profesjonalnie zorganizowana na 

poziomie regionalnym lub subregionalnym. 

5. Uspołecznienie rynku i sektora publicznego

Uspołecznienie rynku/sektora publicznego polega na lepszym wykorzystaniu 

potencjału podmiotów trzeciego sektora (organizacji pozarządowych)44. Uspołecz-

nienie we współczesnej polityce społecznej można rozumieć jako „uwrażliwienie” 

społeczeństwa obywatelskiego i sektora pozarządowego na problemy socjalne 

obywateli i przekazanie trzeciemu sektorowi kompetencji socjalnych w tym za-

43  Ibid., s. 53.
44  M. Grewiński, Podmioty „trzeciego systemu” – nowy partner sektora publicznego w polityce pomocy 

i integracji społecznej – ekspertyza przygotowana na zlecenie MCPS, Warszawa, 2009.
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kresie przez państwo i samorząd. Jak twierdzi L. Salamon i H. Anheier45, w piś-

miennictwie zachodnim dominował przez lata model postrzegania organizacji po-

zarządowych jako instytucji nie odgrywających większego znaczenia w systemie 

świadczenia dóbr i usług. W ich opinii współczesna debata i dyskurs naukowy 

całkowicie ignorował znaczenie organizacji pozarządowych zarówno w wymiarze 

historycznym jak i w debatach poświęconych rozwojowi społecznemu. Dopiero 

wyraźny kryzys państwa opiekuńczego spowodował, że organizacje pozarządowe 

znalazły się ponownie w centrum uwagi środowiska naukowego. Ze względu na 

fakt, że rola trzeciego sektora w ostatnich dwudziestu latach znacznie wzrasta w 

większości państw europejskich warto monitorować jakie skutki przyniesie model 

obywatelskiej polityki społecznej, jak niekiedy się go nazywa46. Wielu ekspertów 

i badaczy związanych z sektorem pozarządowym już teraz twierdzi, że w realiza-

cji wielu zadań społecznych (ale także gospodarczych), w tym usług społecznych, 

sektor pozarządowy jest niezastąpiony, ze względu na fakt, że szybciej i skuteczniej 

dociera do odbiorców pomocy, jest bardziej elastyczny, innowacyjny, efektywniej-

szy fi nansowo47. Ponadto sektorowi pozarządowemu przypisuje się rolę trampo-

liny do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zacieśniania więzi społecznych 

i pogłębiania integracji społecznej. Jest on też ważnym pracodawcą. W niektó-

rych państwach europejskich (np. w Belgii, czy Holandii) w sektorze tym znajduje 

zatrudnienie od 10 do 14% wszystkich zatrudnionych48. W wielu państwach, jak 

chociażby w Niemczech, we Francji, Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, we Włoszech 

podmioty trzeciego sektora w wielu szczegółowych usługach, dysponują ponad 

połową całego rynku. Zrezygnowanie z ich usług mogłoby w sposób bardzo zna-

czący zachwiać całym systemem welfare49. 

Coraz większe znaczenie przypisuje się także podmiotom starej i nowej go-

spodarki społecznej (social economy), które stają się naturalnym partnerem dla 

podmiotów publicznych realizujących zadania z zakresu polityki społecznej. 

Działalność wszystkich tych podmiotów – zarówno stowarzyszeń, fundacji jak 

i przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych nazywana jest od niedawna 

– „trzecim systemem”. Termin ten jest o tyle interesujący do zastosowania, także 

na potrzeby tego opracowania, gdyż zawiera w sobie szerokie rozumienie całe-

go niepublicznego sektora non profi t jako działalności różnorodnych podmiotów 

– od tradycyjnych organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji), poprzez 

podmioty starej gospodarki społecznej (spółdzielnie i towarzystwa wzajemnościo-

we) do podmiotów nowej gospodarki społecznej (przedsiębiorstwa społeczne). Jak 

twierdzi J. Wygnański – termin „trzeci system” został przyjęty w ramach ważnego 

raportu przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej przez Policy Research 

Institute w roku 199950 i jest zalecany do stosowania. 

Należy podkreślić, że w wielu krajach Europy i świata z sektorem pozarządo-

wym i podmiotami gospodarki społecznej wiąże się duże nadzieje na rozwiązy-

45  L. Salamon, H. Anheier, Social Origins of  Civil Society – Explaning the Nonprofi t Sector Cross National-
ly – Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofi t Sector Project, 1996. 

46  M. Grewiński, S. Kamiński, Obywatelska polityka społeczna, Warszawa, 2007. 
47  Elementarz III sektora, Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa, 2005, s. 15–21.
48  Dane Klon Jawor, www.ngo.pl 2010
49  Więcej na ten temat: M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna – o przeobrażeniach państwa 

opiekuńczego, Warszawa, 2009.
50  J. Wygnański przy współpracy P. Frączaka, Ekonomia społeczna – defi nicje, zastosowania, oczekiwania, 

wątpliwości, Ekonomia Społeczna – teksty 2006, s. 14.
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wanie lokalnych kwestii społecznych. Podmioty trzeciego systemu mają się przy-

czyniać do rozwoju lokalnego, kształtowania się odpowiedzialnego społeczeństwa 

obywatelskiego oraz tworzenia tkanki aktywnych i zaangażowanych w sprawy lo-

kalne obywateli. W sektorze pozarządowym i gospodarki społecznej w wielu regio-

nach na świecie przybywa najwięcej miejsc pracy, a także wielu obywateli poprzez 

wolontariat angażuje się w liczne inicjatywy oddolne. 

Charakterystyczne jest to, że wszystkie podmioty trzeciego systemu łączy dzia-

łalność nienastawiona na zysk lub nastawiona tylko i wyłącznie na zysk, a w przy-

padku przedsiębiorstw społecznych, nawet jeśli generowany jest większy zysk, to 

jest on w dużej części reinwestowany na cele społeczne. W ostatnich kilkunastu 

latach różnorodne podmioty sektora niepublicznego coraz częściej upodabnia-

ją się do siebie, przenikają i działają w podobny sposób. Dysponują podobnymi 

instrumentami, metodami oraz środkami działania. Przenikanie się i nakładanie 

poszczególnych podmiotów zróżnicowanego „trzeciego systemu” budzi wiele kon-

trowersji wśród teoretyków przedmiotu, jak i samych aktywistów oraz uczestni-

ków poszczególnych instytucji, jednak można przyjąć, że zarówno organizacjom 

pozarządowym, jak i wielu podmiotom gospodarki społecznej przyświecają po-

dobne cele i priorytety. Podmioty trzeciego systemu produkują i wytwarzają usłu-

gi społeczne, tworzą miejsca pracy i rozwiązują konkretne problemy społeczne 

w skali lokalnej. Z jednej strony konkurują ze sobą, ale w ostatnim czasie coraz 

częściej także współpracują, realizując wspólne programy, strategie rozwoju lokal-

nego i regionalnego oraz partnerskie projekty. 

Należy sądzić, że dynamika rozwoju podmiotów trzeciego systemu i zmian 

w tym zakresie będzie się w najbliższej przyszłości prawdopodobnie nasilać co 

w konsekwencji wymuszać będzie konieczność reorientacji myślenia o gospodar-

ce, rynku i polityce społecznej. Będzie to szczególnie widoczne w obszarze instytu-

cjonalnej polityki pomocy i integracji społecznej np. w zakresie produkcji i dostar-

czania usług społecznych, w tym usług o charakterze aktywizacyjnym (aktywna 

integracja) oraz usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych oraz o charakterze innowa-

cyjnym, które są już stosowane w wielu krajach zachodniej Europy. Zwiększanie 

się liczby podmiotów tzw. „trzeciego systemu” oraz rozszerzanie usług społecznych 

oferowanych na rynku w konsekwencji musi spowodować konieczność nowego 

zarządzania i koordynacji usług publicznych z zakresu pomocy społecznej, gdyż 

potrzebna będzie tutaj lepsza skuteczność i efektywność prowadzenia działań 

społecznych, realizowanych przez bardzo zróżnicowane podmioty. Jednocześnie 

zmiany i reorganizacja polityki społecznej oraz jej coraz ściślejsze związki z gospo-

darką społeczną obserwowane już w tej chwili, ukierunkowane na rozwój modelu 

welfare pluralism/welfare mix sprzyjać będzie tworzeniu się quasi rynków (quasi 

market), na których w dostarczaniu i produkcji usług społecznych konkurować 

będą różnorodne podmioty: zarówno publiczne, jak i pozarządowe oraz prywat-

ne, które będą współzawodniczyć o granty ze środków publicznych (zarówno sa-

morządowych jak i centralnych). Współzawodnictwo to może skutkować z jednej 

strony pojawieniem się wyspecjalizowanych podmiotów w dostarczaniu bardzo 

zindywidualizowanych i specjalistycznych usług o dobrej jakości i konkurencyjnej 

cenie, z drugiej strony może prowadzić do większej integracji usługodawców i sa-

mych usług poprzez rozwój partnerstw międzysektorowych instytucji dostarcza-

jących podobne usługi, a także różnorodnych sieci (networks) współpracujących 

producentów, którzy poprzez bezpośredni kontakt będą na wzór klastrów przed-

siębiorców starali się stworzyć przewagę konkurencyjną nad innymi networkami. 
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Dużą rolę w takim scenariuszu rozwoju polityki społecznej mogą odegrać właśnie 

podmioty gospodarki społecznej, które przejmą wiele działań aktywizacyjnych 

i zatrudnienie socjalne lub wspierane, kierowane do zasobów pracy defaworyzo-

wanych na otwartym rynku pracy. 

 

6. Polskie doświadczenia z gospodarką społeczną 

W celu wykorzystania idei ekonomii/gospodarki społecznej w systemie po-

lityki i integracji społecznej w Polsce wprowadzono prawną możliwość prowa-

dzenia przez sektor publiczny i pozarządowy Klubów Integracji Społecznej (KIS) 

i Centrów Integracji Społecznej (CIS)51 oraz spółdzielni socjalnych52. Kluby mogą 

być prowadzone zarówno przez gminy (także ośrodki pomocy społecznej), jak 

i organizacje pozarządowe, prowadzące reintegrację zawodową i społeczną. W CIS 

zgodę na jego funkcjonowanie musi wydać wojewoda. Aktywizacja w CIS odby-

wa się na zasadzie zatrudnienia socjalnego. W przypadku spółdzielni socjalnych, 

które są pomyślane, jako podmioty gospodarki społecznej, które łączą działalność 

gospodarczą z celami społecznymi, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 

wspólnie prowadzą przedsiębiorstwo tworząc dla siebie miejsce pracy i zapewnia-

jąc sobie i rodzinom dochód. Mimo że z podmiotami tymi wielu działaczy oraz ak-

tywistów społecznych, a także część środowiska naukowego wiąże duże nadzieje, 

to jednak założenie i utrzymanie CIS-u czy spółdzielni socjalnej nie jest zadaniem 

łatwym. Najłatwiej i najbardziej elastycznie jest prowadzić KIS, ale podmiot ten 

nie daje swoim uczestnikom możliwości zatrudnienia socjalnego, raczej pozwala 

na aktywizację społeczno-zawodową53. 

Potencjał podmiotów gospodarki społecznej jest jednak w Polsce w dalszym 

ciągu dosyć ograniczony. Poniżej pokrótce scharakteryzowano liczbę podmiotów 

tzw. nowej gospodarki społecznej w Polsce w roku 2010, którą w części próbuje się 

zaszczepić także w systemie pomocy społecznej54. 

Spółdzielni socjalnych (według danych z połowy roku 201055) było w Polsce 

156 – choć można się też spotkać z szacunkami wskazującymi, że jest ich ponad 

25056. Mniej więcej połowa znajduje się w likwidacji. Zakładów aktywności za-

wodowej (według danych PFRON z połowy 2010 roku) działało 64, z których 37 

prowadzone było przez fundacje, stowarzyszenia i Caritas). Centrów integracji 

społecznej (według danych MPIPS z połowy 2010 roku) istniało 66, z których 45 

prowadzonych było przez fundacje, stowarzyszenia lub społeczne podmioty wy-

znaniowe. Warsztatów terapii zajęciowej (według danych PFRON na koniec 2009 

roku) działało 662, z których 77% prowadzonych było przez organizacje należą-

ce do segmentu non profi t, a 3% przez spółdzielnie. Klubów integracji społecznej 

51  Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Dz.U. 2003, Nr 122, poz. 1143.
52  Ustawa z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Dz.U. 2006, Nr 94, poz. 651.
53  Ibid.
54  Za: J. Herbst, S. Nałęcz, Panorama podmiotów gospodarki społecznej i ekonomii społecznej [w] M. Gre-

wiński, M. Rymsza (red.), Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki spo-
łecznej, Warszawa 2011, s. 120–121.

55  Por.: www.bazy.ngo.pl
56  Por:. C. Miżejewski, Spółdzielnie socjalne – nowe otwarcie, www.ekonomiaspoleczna.pl, 07. 09. 2010. 

250 aktywnych spółdzielni tego typu fi guruje też w rejestrze REGON z października 2010 r. 
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(według danych z lat 2008–2009) jest około 30057; kluby te w znacznej części pro-

wadzone są przez fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz społeczne 

podmioty wyznaniowe. 

7.  W kierunku społecznie odpowiedzialnych 
przedsiębiorstw? 

Przedsiębiorczość i gospodarka społeczna to także koncepcja społecznie od-

powiedzialnego biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), która rozwija 

się na świecie już od kilku dekad. W Polsce jest obecna w dyskursie publicznym, 

a także naukowym także od kilkunastu lat. Rozwój tej koncepcji wynika z nowego 

zapotrzebowania społecznego na postrzeganie roli przedsiębiorstw, która nie po-

winna się ograniczać tylko do maksymalizacji zysku, ale powinna dotyczyć tworze-

nia wartości społecznych i ekologicznych, z uwzględnieniem wartości etycznych. 

Od społecznie zaangażowanego biznesu oczekuje się powstrzymania i zaprzesta-

nia działań uznanych za społecznie szkodliwe, dostarczania dóbr i usług w dzie-

dzinach niezyskownych, przyjęcia współodpowiedzialności za pozytywny rozwój 

społeczny. CSR przez lata był przede wszystkim traktowany przez pryzmat korzy-

ści jakie daje samym przedsiębiorstwom oraz bezpośrednio powiązanym z nimi 

interesariuszom (stakeholders): klientom, dostawcom, pośrednikom, udziałowcom, 

instytucjom publicznym, sektorowi pozarządowemu, konkurencji. Rzadko kiedy 

jednak traktowano koncepcję CSR przez pryzmat realizowanej idei gospodarki 

społecznej lub polityki społecznej58. 

Tymczasem traktowanie koncepcji odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw 

jako elementu polityki społecznej czy gospodarki społecznej ma w naszym kraju bez-

pośredni związek z konstytucyjnym zapisem ustrojowym, mówiącym o tym, że Polska 

realizuje zasadę socjalnej gospodarki rynkowej (art. 20 Ustawy Zasadniczej). Przywoła-

ny artykuł Konstytucji stanowi oczywisty punkt odniesienia dla praktyki, tym bardziej, 

że dla przykładu w Niemczech społeczna gospodarka rynkowa stanowi fundament 

ustrojowy realizowanej tam polityki społeczno-gospodarczej59. Socjalna gospodarka 

rynkowa daje pierwszeństwo zasadzie subsydiarności (pomocniczości), aniżeli omni-

potentnemu państwu, które zaspokajając potrzeby działa na zasadzie pełnego niemal 

monopolu w gospodarce i w sferze społecznej czy gospodarczej. Subsydiarność ozna-

cza, że pierwszeństwo w dostarczaniu usług mają: rodzina, organizacje pozarządowe 

i przedsiębiorstwa, a dopiero wówczas, gdy problemy i potrzeby nie są w odpowiedni 

sposób zaspokojone dochodzi do ingerencji państwa lub samorządu terytorialnego 

(instytucji sektora publicznego). Takie rozumienie zasady ustrojowej wpisanej w pol-

ską Ustawę Zasadniczą, stawia pytanie o rolę, znaczenie i funkcje socjalne współczes-

nego przedsiębiorstwa, czy szerzej biznesu. 

W Polsce mamy już kilkadziesiąt dobrych praktyk działań przedsiębiorstw 

CSR60, dotyczących inwestycji społecznych w infrastrukturę zdrowia, edukacji, 

57  T. Schimanek, Ekspertyza dotycząca wybranych zagadnień ekonomii społecznej w Polsce (materiał nie-
publikowany – ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego), Warszawa 2009. 

58  Wyjątkiem może być tu książka: M. Bonikowska, M. Grewiński (red.), Usługi społeczne odpowiedzial-
nego biznesu, Warszawa 2011. 

59  M. Bonikowska, M. Grewiński (red.), Ibid. 
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kultury, wspierania sztuki i sportu, realizacji różnych projektów i usług na rzecz 

grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (niepełno-

sprawni, seniorzy, ubodzy). Wielu inwestycji społecznych i usług socjalnych nie 

byłoby współcześnie, gdyby nie hojność i wrażliwość prywatnych przedsiębiorców. 

Podnosi się także argumenty, że w rozwiązywaniu problemów społecznych sektor 

prywatny bardzo często wyprzedza inne sektory w kreowaniu działań, rozwiązań 

i metod pracy. Biznes charakteryzuje bowiem poszukiwanie innowacyjności i no-

watorskich rozwiązań. Niestety z różnych powodów część środowiska polityków 

społecznych, przywiązanych do koncepcji państwowej polityki społecznej, stara się 

tego nie dostrzegać. Być może dlatego, że koncepcja CSR jest ciągle nowa i wymaga 

więcej czasu na refl eksję. 

 Jest sprawą oczywistą, że fi rmy spod znaku CSR nie rozwiążą wszystkich du-

żych makroproblemów społecznych, takich jak demografi a, migracje, bezrobocie, 

ubóstwo, wykluczenie społeczne, problemy rodziny itd., ale mogą przyczynić się 

do współniwelowania różnych mniejszych, a bardzo ważnych społecznie kwestii 

w skali lokalnej. Dla przykładu przedsiębiorstwa z zakresu CSR nie rozwiążą prob-

lemu braku polityki rodzinnej, ale mogą przyczynić się do tego, aby pracowni-

cy fi rmy mieli zapewnione bardzo dobre warunki zatrudnienia, elastyczny czas 

i organizację pracy, pozwalającą na łączenie pracy z życiem rodzinnym (work-life 

balance). Firmy mogą zainwestować w powstawanie przyzakładowych punktów 

przedszkolnych, które mogą rozwiązać problem drogich przedszkoli prywatnych, 

a także dowozu dzieci przez pracujących w fi rmie rodziców. Być może zastosowa-

nie tego typu rozwiązań w wielu fi rmach na terenie całego kraju mogłoby przyczy-

nić się do zwiększenia dzietności, a być może więcej kobiet decydowałoby się na 

aktywność zawodową. 

Biznes spod znaku CSR wspiera często podmioty publiczne i pozarządowe 

realizujące zadania i politykę społeczną w zakresie lepszego zarządzania usługami 

społecznymi i tworzenia bardziej wydajnego, racjonalnego i efektywnościowego 

modelu fi nansowania zadań społecznych poprzez wprowadzenie metod oceny ja-

kości działań, zastosowania narzędzi biznesowych dotyczących planowania, oceny 

ryzyka, osiągania zakładanych rezultatów. 

Przyszłość pokaże, czy koncepcja CSR przyjmie się w Polsce w głównym nur-

cie działań na styku polityki i gospodarki społecznej, czy też pozostanie mało zna-

czącą alternatywą na obrzeżach systemu polityki społecznej. 

Podsumowanie

Zaprezentowane rozważania wskazują, że przedsiębiorczość to nie tylko po-

stawa i działalność ekonomiczna, ale także społeczna, która realnie przyczyniać 

się może do zwiększania dobrobytu społecznego i społecznej szczęśliwości wielu 

grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania podmiotów gospodar-

ki społecznej to praktyczne dowody i jednocześnie argumenty, które wpisują się 

w trwającą dyskusję i poszukiwanie najbardziej adekwatnej defi nicji i roli dla 

przedsiębiorczości społecznej, co wydaje się być zamierzeniem trudnym, a jed-

nocześnie niezbędnym ze względu na znaczenie tego zjawiska dla rozwoju współ-

czesnych społeczeństw, borykających się z wieloma problemami społecznymi. 

W artykule podjęto próbę wyjaśnienia nie tylko samej istoty przedsiębiorczości 



Przedsiębiorczość w Polsce – bariery i perspektywy rozwoju  s. 129–148
146

społecznej, ale także próbę egzemplifi kacji istotnych czynników determinujących 

jej rozwój. Wskazano na elementy związane z przedsiębiorstwami społecznymi, 

ale także podmiotami CSR, które wpisują się w szerokie rozumienie gospodarki 

społecznej. 

Polska poszukuje aktualnie własnego modelu przedsiębiorczości społecznej, 

gdyż wykorzystanie doświadczeń i dobrych praktyk z zagranicy ma ograniczo-

ny charakter. Wydaje się jednak, że najważniejsze jest to, aby na obecnym etapie 

kształtowania się przedsiębiorczości społecznej w Polsce zainteresować jak najwię-

cej grup i środowisk tą ideą, natomiast stworzenie instytucjonalnej ekonomii spo-

łecznej i jej rozwój będzie trwał prawdopodobnie wiele lat, a może nawet dziesię-

cioleci. Tym bardziej konceptualizacja przedsiębiorczości społecznej, identyfi kacja 

i badanie jej uwarunkowań zewnętrznych oraz wewnętrznych (organizacyjnych), 

wydają się niezbędne, zarówno ze względów poznawczych, jak i pragmatycznych. 

Konieczne jest bowiem tworzenie bardziej sprzyjających warunków dla rozwoju 

działalności przedsiębiorców społecznych, likwidowanie istniejących barier i swo-

ista promocja ich aktywności. 
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Ewaluacja projektu 
Kreatywny Humanista





Rezultaty projektu 
„KREATYWNY HUMANISTA”

mgr Katarzyna Kwapińska
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie 

Wprowadzenie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), jako jeden z programów ope-

racyjnych wdrażanych w latach 2007–2013, wspiera politykę społeczną i fi nansu-

je działania na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju 

zasobów ludzkich1. Dla PO KL cel główny sformułowano jako wzrost poziomu 

zatrudnienia i spójności społecznej, a ma on być osiągany przez realizację celów, 

zdefi niowanych zgodnie z zasadą strategicznego podejścia, które przełożyły się na 

wpisanie do treści PO KL dziewięciu Priorytetów2, z czego Priorytety I-V są reali-

zowane na poziomie centralnym, natomiast Priorytety VI-IX na poziomie regional-

nym. Środki na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego (EFS). W kontekście niniejszego opracowania interesuje nas Priorytet IV

„Szkolnictwo wyższe i nauka”, który koncentruje się na podwyższaniu jakości 

funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego. 

Jednym z głównych problemów3 polskich uczelni wyższych jest brak korelacji 

między zapotrzebowaniem rynku pracy a kierunkami w jakich kształci się obec-

nych studentów. Absolwenci wyższych uczelni humanistycznych są słabo przygo-

towani do aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz kreowania nowych in-

1  „Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizuje drugi cel horyzontalny Narodowych Strategicznych 
Ram Odniesienia 2007–2013 – poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecz-
nej”. [w] Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki  2007–2013,  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, lipiec 2010, s. 5.

2  Plus Priorytet X, mający na celu zapewnienie właściwego zarządzania Programem Operacyjnym Ka-
pitał Ludzki.

3  Na podstawie treści wniosku o dofi nansowanie WSP TWP „KREATYWNY HUMANSITA”. 
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nowacyjnych przedsięwzięć zmierzających do samozatrudnienia. Indeks kapitału 

intelektualnego dla studentów plasuje Polskę na 13. miejscu pośród 16. krajów eu-

ropejskich objętych porównaniem4. Oznacza to, że gorzej niż w większości krajów 

UE przygotowujemy młodych ludzi do wejścia w dorosłe życie, w tym na rynek 

pracy. Istotne problemy stanowią: 

•  programy studiów zawierające zbyt wiele zagadnień teoretycznych niepowiąza-

nych z potrzebami rynku pracy, 

•  postawa kadry dydaktycznej, która nie promuje wśród studentów przedsiębior-

czości i kreatywnych działań, 

•  brak wiedzy i kompetencji w zakresie zakładania i prowadzenia innowacyjnych 

przedsięwzięć zmierzających do samozatrudnienia. 

Przedsiębiorczość powszechnie rozumiana jako zdolność do podejmowania 

różnych przedsięwzięć, jest cechą ludzi aktywnych i energicznych, ujawniającą się 

w różnym wieku. Oczywiste jest jednak, że ta cecha osobowości poparta niezbędną 

wiedzą daje trudny do przecenienia potencjał intelektualny i co ważne – sprawczy, 

tak istotny dla gospodarki5. WSP TWP kształci tylko na kierunkach humanistycz-

nych i dotychczas nie były realizowane żadne działania inicjujące przedsiębior-

czość akademicką wśród studentów. Uczelnia postanowiła zapoczątkować proces 

aktywizacji młodych ludzi przez zachęcenie do zakładania działalności gospodar-

czej. Tak narodził się pomysł realizacji projektu „KREATYWNY HUMANISTA”, 

którego rezultaty i wyniki badań ewaluacyjnych prezentuje niniejszy materiał6.

Tab. 1. Metryczka projektu

BENEFICJENT Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP

TYTUŁ PROJEKTU KREATYWNY HUMANISTA

TERMIN REALIZACJI 1.09.2009 – 30.04.2012

MIEJSCE REALIZACJI
oddziały Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
– Warszawa, Szczecin, Lublin, Olsztyn, 
Człuchów, Katowice

STRONA INTERNETOWA www.kreatywni.wsptwp.eu

Źródło: opracowanie własne na podstawie treści wniosku o dofi nansowanie WSP TWP „KREATYW-

NY HUMANISTA”

4  Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, Warszawa 2008, s. 6.
5  „Innowacyjna Przedsiębiorczość Akademicka – Światowe Doświadczenia”, Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości, 2005.
6  Z uwagi na fakt, że projekt jest realizowany do 30 kwietnia 2012 r., zaprezentowana tu została realiza-

cja wskaźników i wyniki badań ewaluacyjnych na dzień  31 grudnia 2011 r.
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Rys. 1. Strona internetowa projektu „KREATYWNY HUMANISTA”

Źródło: www.kreatywni.wsptwp.eu (zrzut z 2 stycznia 2012 r.).

1. Założenia projektu

1.1. Zakładane cele
Głównym celem realizacji projektu „KREATYWNY HUMANISTA” było ade-

kwatne przygotowanie studentów i absolwentów WSP TWP do zmieniających 

się warunków i wymogów rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy. Do-

datkowo projekt zakładał osiągnięcie następujących celów szczegółowych: 

1)  podniesienie jakości nauczania przez podwyższenie kompetencji akademickiej 

kadry dydaktycznej (szkolenia w zakresie prowadzenia zajęć z przedsiębior-

czości); 

2)  wprowadzenie do programu studiów dodatkowego przedmiotu przedsiębior-

czość;

3)  rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni dla osób spoza społeczności akademi-

ckiej (kursy kompetencji miękkich oraz szkolenia dające podstawy do założe-

nia własnej fi rmy);

4)  stworzenie przy Akademickich Biurach Karier (ABK) punktów profesjonalnego 

doradztwa zawodowego zarówno dla studentów, jak też osób spoza WSP TWP.

1.2. Grupa docelowa
Grupę docelową projektu – zgodnie z zapisami wniosku o dofi nansowanie 

– mieli stanowić: 

1)  kadra dydaktyczna uczelni (30 osób), która miała zostać przygotowana do pro-

wadzenia zajęć z przedsiębiorczości;

2)  sto grup studentów WSP TWP wszystkich kierunków i roczników wskazanych 

przez dziekanów. Mieli oni uczestniczyć w dodatkowych, obowiązkowych, za-

jęciach z przedsiębiorczości (ok. 2500 studentów);
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3)  osoby spoza uczelni (osoby pracujące zawodowo w różnych sektorach, osoby 

zagrożone wykluczeniem społecznym – bezrobotni, niepełnosprawni) – projekt 

zakładał przygotowanie dla nich działań pozwalających na skuteczniejsze funk-

cjonowanie na rynku pracy i podnoszenie kompetencji zarówno miękkich (wpły-

wających na postawę), jak również dających określone kwalifi kacje (692 osoby);

4)  studenci i osoby spoza WSP TWP (ok. 170 osób) – umożliwienie skorzystania 

z usług doradców zawodowych przy ABK7;

5)  co najmniej 100 osób niepełnosprawnych oraz 60 bezrobotnych. 

2. Rezultaty projektu

2.1. Uczestnicy projektu

Do dnia 1 grudnia 2011 r. w projekcie „KREATYWNY HUMANISTA”, w ramach 

realizacji wszystkich działań, rozpoczęło udział 3277 osób. Poniżej przedstawiono 

przepływ uczestników w projekcie – osób, które w określonym czasie rozpoczęły 

i zakończyły w nim udział. Różnica między dwiema krzywymi wynika z faktu, że nie 

wszyscy studenci, którzy brali udział w zajęciach z przedsiębiorczości, zaliczyli test 

na ocenę, co było warunkiem zakończenia udziału w projekcie zgodnie z zaplano-

wanym wsparciem. Problem ten nie występował w przypadku warsztatów i szkoleń, 

gdyż udział w projekcie obejmował jedynie uczestnictwo w konkretnej formie do-

szkalającej, która trwała 4 dni i kończyła się otrzymaniem certyfi katu. 

Wykres 1. Przepływ uczestników projektu

7  Zadanie to w trakcie realizacji projektu zostało przerwane decyzją Instytucji Pośredniczącej jako 
niezgodne z dokumentacją konkursową konkursu nr 1/POKL/411/2009.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków o płatność Benefi cjenta.

We wniosku założono, że przynajmniej połowę uczestników projektu będą sta-

nowiły kobiety. Warunek ten został spełniony, gdyż w sumie w zajęciach z przed-

siębiorczości oraz kursach i szkoleniach wzięło udział 2634 kobiety, co stanowi 

80% wszystkich uczestników projektu. 
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Wykres 2. Uczestnicy projektu – płeć

Źródło: opracowanie własne na podstawie formularza PEFS.

Wykształcenie wszystkich uczestników „KREATYWNEGO HUMANISTY” 

prezentuje poniższy wykres. Osoby posiadające wykształcenie pomaturalne lub 

wyższe to 87% wszystkich uczestników projektu. Jest to naturalne, zważywszy na 

fakt, że prawie 80% grupy docelowej stanowili studenci. 

Wykres 3. Uczestnicy projektu – wykształcenie

Źródło: opracowanie własne na podstawie formularza PEFS.

Miejsce zamieszkania uczestników projektu odzwierciedla strukturę Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej – umiejscowienia jej oddziałów, gdzie były realizowane dzia-

łania projektowe – zajęcia z przedsiębiorczości oraz warsztaty i szkolenia. 
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Wykres 4. Uczestnicy projektu – miejsce zamieszkania

Źródło: opracowanie własne na podstawie formularza PEFS.

2.2. Rezultaty twarde

Poniższa tabela prezentuje realizację poszczególnych wskaźników projektu. 

Na obecnym etapie wdrażania projektu – stopień ich osiągnięcia nie budzi obaw. 

Niemniej jednak, w celu 100% realizacji jednego z najistotniejszych wskaźników 

– a mianowicie liczby studentów, którzy wzięli udział w zajęciach z przedsiębior-

czości i zaliczyli test końcowy na ocenę – zdecydowano za zgodą Instytucji Po-

średniczącej o uruchomieniu dodatkowych grup w roku akademickim 2011/2012 

w Warszawie i Katowicach. 

Tab. 2. Rezultaty projektu – realizacja wskaźników 

Lp. WSKAŹNIK*
Wartość 

docelowa 
wskaźnika

Mp**
Stopień 

realizacji 
wskaźnika

1. Liczba programów rozwojowych wdrożonych 
przez uczelnie w ramach projektu

1 1 100%

2. Liczba uczelni, które wdrożyły programy 
rozwojowe

1 1 100%

3. Liczba osób spoza uczelni, która wzięła udział 
w szkoleniach fi nansowanych w ramach EFS

692 616 89,02%

4. Liczba programów nauczania z przedmiotu 
przedsiębiorczość

6 6 100%

5. Liczba studentów, która wzięła udział 
w zajęciach z przedsiębiorczości 

2500 2456 98,24%

6. Liczba nauczycieli akademickich przeszkolo-
nych z przedmiotu przedsiębiorczość

30 30 100%

7. Liczba osób, która otrzymała materiały 
dydaktyczne bądź szkoleniowe

3222 3072 95,34%
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8. Liczba osób z zespołu zarządzającego 
projektem, która otrzymała wsparcie 
w zakresie podniesienia jakości pracy 
w zespole, superwizji, coachingu itp.

5 5 100%

9. Liczba pozycji książkowych z zakresu 
zarządzania i przedsiębiorczości w ramach 
doposażenia biblioteki uczelni

240 407 169,58%

10. Liczba zamieszczonych ogłoszeń 
w prasie lokalnej

65 52 80%

11. Liczba folderów promocyjnych 2000 4100 205%

12. Liczba plakatów promujących działania 
projektu

500 500 100%

13. Liczba prospektów dotyczących 
przedsiębiorczości i rezultatów projektu

1000 0 0%

14. Liczba osób, która wzięła udział 
w konferencji naukowej 

100 0 0%

* Wskaźniki – na podstawie wniosków o płatność składanych przez Benefi cjenta

** Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu do 1 grudnia 2011 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie treści wniosku o dofi nansowanie WSP TWP „KREATYW-

NY HUMANSITA” i wniosków o płatność Benefi cjenta.

2.3. Rezultaty miękkie

Poniżej przedstawiono zakładane w projekcie „KREATYWNY HUMANISTA” 

rezultaty miękkie. Ze względu na ich specyfi kę – nie podlegają one wskaźnikowa-

niu o charakterze procentowym. Stąd też informacje o ich realizacji zostały za-

mieszczone w części dotyczącej wyników ewaluacji projektu.

Tab. 3. Rezultaty projektu – rezultaty miękkie 

Lp. WSKAŹNIK

1. Zapoczątkowanie, na uczelni kształcącej na kierunkach humanistycznych, 
kształcenia z przedsiębiorczości (ROZPOCZĘCIE PROCESU PREINKUBACJI 
AKADEMICKIEJ) 

2. Podniesienie kwalifi kacji kadry dydaktycznej, która będzie zachęcała 
i przygotowywała studentów do sprawniejszego funkcjonowania na rynku pracy

3. Przygotowanie przyszłych absolwentów uczelni do lepszego radzenia sobie 
na lokalnych rynkach pracy 

4. Wzmocnienie postawy przedsiębiorczości wśród studentów oraz osób spoza 
środowiska akademickiego 

5. Dzięki doradztwu zawodowemu uczestnicy projektu będą świadomie kreowali 
ścieżki własnego rozwoju zawodowego 

6. Zwiększenie udziału absolwentów WSP TWP w świadczeniu usług społecznych 
wysokiej jakości oraz podejmowaniu działań zmierzających do samozatrudnienia

7.
Zespół zarządzający (5 osób) otrzyma wsparcie w zakresie lepszej komunikacji 
interpersonalnej, pracy w zespole, superwizji, coachingu, itp.

Źródło: opracowanie własne na podstawie treści wniosku o dofi nansowanie WSP TWP „KREATYW-

NY HUMANSITA” i wniosków o płatność Benefi cjenta.
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3. Ewaluacja projektu

Filozofowie Wschodu mawiali, że jedyną stałą rzeczą we wszechświecie jest 

zmiana. Skoro zmiana jest nieunikniona – nie ma sensu z nią walczyć. Należy jed-

nak tak kierować własnymi krokami, by wykorzystać nadarzające się możliwości 

i unikać pułapek. Proces ten doskonale ułatwia i wspiera ewaluacja. Pozwala świa-

domie kierować rozwojem zarówno jednostek, jak i organizacji czy instytucji. 

W czasie realizacji projektu na bieżąco prowadzono badania ewaluacyjne, któ-

rych celem było:

1)  określenie stopnia zgodności realizacji z przyjętymi na etapie programowania 

założeniami;

2)  ocena stopnia osiągania założonych rezultatów twardych i miękkich; 

3)  identyfi kacja mocnych i słabych stron projektu;

4)  podniesienie skuteczności i efektywności prowadzonych działań.

Zgodnie z przyjętym raportem metodologicznym realizacja celów badaw-

czych polegała na aktywnym poszukiwaniu odpowiedzi za pomocą metod, tech-

nik i narzędzi badawczych wykorzystywanych do zebrania danych o charakterze 

jakościowym i ilościowym. Badaniem zostali objęci:

•  studenci uczestniczący w zajęciach z przedsiębiorczości,
•  uczestnicy szkoleń i warsztatów,
•  wykładowcy zajęć z przedsiębiorczości,
•  prowadzący szkolenia i warsztaty,
•  zespół zarządzający realizacją projektu.

3.1.  Metody i techniki gromadzenia oraz analizy danych

W badaniach ewaluacyjnych bardzo ważna jest możliwość uzyskania pełne-

go obrazu ewaluowanego przedmiotu badania, a co za tym idzie lepsze uwiary-

godnienie uzyskanych wyników. Zakładany efekt zapewnia metoda triangulacji, 

czyli zastosowanie różnorodnych technik gromadzenia informacji i ich analizy. 

W badaniu zostały zatem wykorzystane zarówno dane wtórne, jak i pierwotne, 

zarówno ilościowe jak i jakościowe metody pozyskania informacji. Takie podejście 

metodologiczne zapewnia zebranie kompleksowych i wyczerpujących informacji 

od szerokiego kręgu osób, a co za tym idzie możliwość wzajemnej weryfi kacji uzy-

skanych danych, ich kumulowania się i uzupełniania.

Zastosowano dwa uzupełniające się podejścia badawcze:

•  ilościowe – dokonano analizy informacji pochodzących z badań CAWI, ankiet 

audytoryjnych, a także analizy desk research i analiz statystycznych materiału 

dostępnego ze źródeł wtórnych,

•  jakościowe – analiza danych wtórnych, pochodzących z dokumentów oraz da-

nych pierwotnych, pochodzących z indywidualnych wywiadów pogłębionych, 

obserwacji uczestniczących.

Na potrzeby planowanej ewaluacji założono wykorzystanie następujących me-

tod i technik badawczych:

•  analiza desk research,

•  ankiety internetowe CAWI,

•  ankiety audytoryjne,

•  pogłębione wywiady indywidualne IDI,
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•  obserwacje uczestniczące,

•  testy wiedzy,

•  analiza SWOT,

•  analizy statystyczne.

W czasie realizacji całego projektu prowadzone były badania z wykorzysta-

niem ankiet audytoryjnych – miały szczególne znaczenie dla ewaluacji on-going, 

bieżącego koordynowania i korygowania prowadzonych działań. Niemniej jednak, 

ze względu na kluczowe znaczenie ankiety internetowej (CAWI) dla wyników pro-

wadzonej ewaluacji w jej końcowym etapie (ewaluacja ex-post), zdecydowano się 

bardziej szczegółowo zaprezentować poniżej wyniki owego badania. 

Ankieta internetowa (CAWI) stanowiła istotną część niniejszego badania 

ewaluacyjnego, służąc zebraniu dużej ilości informacji oraz szerokiego spektrum 

opinii. Zastosowanie techniki CAWI podyktowane było jej specyfi ką, polegającą 

na możliwości dotarcia w krótkim czasie do szerokiej grupy respondentów. Za 

właściwością zastosowania tej techniki, w przypadku niniejszego badania, przema-

wiał również charakter grupy, którą należało przebadać:

–  po pierwsze są to osoby często zajęte, o utrudnionym dostępie bezpośrednim, 

co oznacza praktyczną niemożliwość przebadania w sposób bezpośredni, face to 

face, większej liczby takich osób w krótkim czasie, przy zachowaniu reprezenta-

tywności próby;

–  po drugie są to w dużej mierze ludzie młodzi, dla których środowisko interne-

towe, nowych technologii jest naturalne w zakresie funkcjonowania praktycznie 

w każdym aspekcie życia, także zawodowego i naukowego.

Ankietę uczestnicy wypełniali po zakończeniu udziału w projekcie, co miało 

istotne znaczenie w zakresie pomiaru trwałości uzyskanych rezultatów. Rozesłano 

ją do 4 grup respondentów. W badaniu ankietowym w sumie wzięło udział 701 

osób8. Wywiad kwestionariuszowy z użyciem ankiety internetowej do samodziel-

nego wypełnienia przeprowadzony został z następującymi respondentami:

1)  uczestnicy kursów i warsztatów (osoby spoza uczelni) – 288 odpowiedzi,

2)  uczestnicy zajęć z przedsiębiorczości – 377 odpowiedzi,

3)  prowadzący kursy i warsztaty dla osób spoza uczelni – 4 odpowiedzi,

4)  wykładowcy zajęć z przedsiębiorczości – 32 odpowiedzi.

3.1. Wyniki badań ewaluacyjnych

3.1.1. Zajęcia z przedsiębiorczości

Wykres 5. prezentuje poszczególne miejsca prowadzenia zajęć z przedsiębior-

czości. Odzwierciedla on strukturę projektu oraz liczbę studentów w poszczegól-

nych miastach. 

8  W „Raporcie metodologicznym” założono przebadanie za pomocą CAWI minimum 319 osób, co 
stanowi 10% uczestników projektu.



Przedsiębiorczość w Polsce – bariery i perspektywy rozwoju  s. 151–170
160

Wykres 5. Miejsce prowadzenia zajęć

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety internetowej CAWI (N=377).

Uczestnicy zajęć z przedsiębiorczości zostali poproszeni o dokonanie samo-

oceny wzrostu swoich umiejętności i wiedzy w zakresie przedsiębiorczości, z wy-

korzystaniem skali 10-stopniowej, gdzie 1 oznaczało brak wzrostu, a 10 – bardzo 

znaczący wzrost. Zadanie takiego pytania po zakończeniu udziału w działaniach 

projektowych podyktowane było potrzebą pomiaru trwałości uzyskanych rezul-

tatów i świadomości zmian w tym zakresie grupy docelowej. Wynik przeprowa-

dzonego badania wskazuje na znaczny wzrost w przedmiotowym zakresie. Aż 66% 

wszystkich respondentów wskazało odpowiedź w przedziale między 5 a 10.

Wykres 6.  Jak, z perspektywy czasu, ocenia Pan/Pani wzrost swoich umiejętności i wie-
dzy w dziedzinie PRZEDSIĘBIORCZOŚCI po przeprowadzonych zajęciach?

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety internetowej CAWI (N=377).

W ramach oceny poszczególnych elementów projektu zostało zbadanych 5 ob-

szarów problemowych: metody prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowanie 

merytoryczne prowadzących/trenerów, materiały i pomoce dydaktyczne, aspekty 

organizacyjne projektu oraz materiały promocyjno-informacyjne. Uczestnicy za-
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jęć z przedsiębiorczości mieli za zadanie dokonać oceny tych aspektów z uwzględ-

nieniem 10-stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą, a 10 – najwyższą. 

Najlepiej zostało ocenione przygotowanie merytoryczne prowadzących/trenerów, 

gdzie 70% respondentów dało ocenę od 7 do 10 oraz materiały i pomoce dydak-

tyczne – 52% wskazań między 7 a 10 punktów. Pozostałe aspekty zostały ocenione 

nieco niżej, choć są to różnice kilku bądź kilkunastu punktów procentowych. 

Problemy, uwagi i propozycje zmian, jakie sygnalizowano, dotyczyły następu-

jących kwestii9:

•  metody prowadzenia zajęć dydaktycznych
„przyjąć bardziej aktywne formy przekazywania wiedzy, a nie w kółko wykład 

i rzutnik”,

„niech to nie będą tylko puszczane slajdy i nudne gadanie i powtarzanie tego co 

jest na slajdach, studenci sami potrafi ą czytać”.

•  przygotowanie merytoryczne prowadzących/trenerów
„mocną stroną jest dobry wybór wykładowców. A także to, że starają sie wyjaś-

nić, jak najlepiej potrafi ą, niezrozumiale kwestie dotyczące przedsiębiorczości”,

„interesujące dla mnie były jedynie zajęcia z praktykami, którzy byli w stanie 

opowiedzieć, jak założyć własny biznes, jak go poprowadzić, by osiągnąć sukces. 

Nic nie dały mi zajęcia, na których miałam wyliczać wskaźniki bezrobocia”,

„mocnymi stronami są z całą pewnością zajęcia z praktykami, które w moim 

mniemaniu były nieocenione”,

„bardzo dobrze przygotowani wykładowcy prowadzący zajęcia z tej dziedziny”.

•  materiały i pomoce dydaktyczne
„wprowadzić wykład do odsłuchania w Internecie”,

„za dużo jałowych slajdów!! Należy zmniejszyć liczbę godzin i skupić się na 

konkretach”.

•  aspekty organizacyjne
„jeżeli chodzi o aspekt merytoryczny nie mam zarzutów, zajęcia były prowa-

dzone pierwszy raz na uczelni, trenerzy byli bardzo dobrze przygotowani. Nato-

miast zawiodło planowanie zajęć. Zazwyczaj były one „wpisane” w plan wtedy, 

kiedy nie było co wrzucić do planu. Czasami zdarzało się tak, że mieliśmy zajęcia 

po dwóch miesiącach. Za dużo teorii”,

„słabą stroną jest przymus uczestniczenia w tych zajęciach. W mniejszej grupie 

osób świadomych swojego wyboru więcej można osiągnąć”,

„chaos informacyjny, zajęcia były źle ułożone, kolidowały ze sobą”,

„powinna być lepsza koordynacja wykonawców zadania (wykładowców), aby tema-

ty nie powtarzały się. Wystarczyłoby jedno wspólne obowiązkowe spotkanie wszyst-

kich wykładowców aby przedyskutowali między sobą i uszeregowali wszystkie prio-

rytety realizowanego zadania. Dla studentów powinien iść czytelny przekaz”,

„Należałoby rozważyć także inną formułę egzaminu końcowego (np. opraco-

wanie założeń programowych projektu własnej fi rmy, jej biznesplanu, itp.). Zaś 

9  Poniższe cytaty pochodzą z ankiety internetowej CAWI studentów (N=377) oraz wykładowców (N=30).
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każdy z modułów szkoleniowych powinien być zakończony zaliczeniem – co 

będzie bardziej mobilizujące dla studentów”.

Należy uznać, że poszczególne elementy projektu zostały ocenione w prze-

ważającej część dobrze i bardzo dobrze. Świadczy o tym fakcie poniższe zesta-

wienie. 

Tabela 4. Ocena poszczególnych elementów projektu – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Lp.
Pytanie-zagadnienie
Proszę dokonać oceny poszczególnych 
elementów projektu…*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Metody prowadzenia zajęć 
dydaktycznych

9 11 22 39 67 29 60 58 44 38

2.
Przygotowanie merytoryczne 
prowadzących/trenerów

5 3 17 21 48 23 42 61 71 86

3. Materiały i pomoce dydaktyczne 10 21 23 31 53 42 33 56 50 58

4. Aspekty organizacyjne projektu 10 25 32 32 60 47 50 42 41 38

5. Materiały promocyjno-informacyjne 17 25 24 27 54 39 46 60 43 42

* 1 – ocena najniższa, 10 – ocena najwyższa

Źródło – opracowanie własne na podstawie wyników ankiety internetowej CAWI (N=377).

W kolejnej części badania studenci zostali poproszeni o wskazanie jak udział 

w projekcie wpłynął na ich funkcjonowanie zawodowe. Poniższe wykresy obrazują 

rozkład odpowiedzi w następujących obszarach: poszerzenie wiedzy i umiejętno-

ści zdobytych na studiach, pomoc w planowaniu dalszego rozwoju zawodowego, 

wygenerowanie nowych pomysłów, które można zastosować w pracy zawodowej, 

zadowolenie z udziału w projekcie, adekwatność proponowanych działań do po-

trzeb grupy docelowej. 

Wykres 7. Udział w projekcie poszerzył moją wiedzę i umiejętności zdobyte na studiach

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety internetowej CAWI (N=377).
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Wykres 8.  Udział w projekcie pomógł mi w planowaniu dalszego rozwoju zawodowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety internetowej CAWI (N=377).

Wykres 9.  Dzięki udziałowi w projekcie mam nowe pomysły, które chciałbym/łabym 
zastosować w swojej pracy zawodowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety internetowej CAWI (N=377).

Wykres 10. Jestem zadowolony/na z udziału w projekcie

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety internetowej CAWI (N=377).
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Wykres 11. Poleciłbym/łabym udział w projekcie innym studentom

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety internetowej CAWI (N=377).

W przeważającej części odpowiedzi oscylują między „zdecydowanie tak” a „ra-
czej tak”. Świadczy to o wysokiej ocenie wpływu projektu na funkcjonowanie 
zawodowe i plany w tym zakresie. Trafnym podsumowaniem niniejszej części 
może być wypowiedź jednej z osób prowadzących zajęcia na temat tego, czy pro-
jekt może realnie poprawić sytuację studentów na rynku pracy:

„Natomiast z mojego punktu widzenia mają one10 bardzo duży sens szczegól-
nie, gdy studenci uczeni są zawodu, a nie aktywności w poruszaniu się na rynku 
i w ramach projektu zostali wyposażeni w narzędzia do poszukiwania fi nansowa-
nia, czy też poszukiwania pracy.”

Źródło: na podstawie badania internetowego wykładowców (N=30).

3.1.1. Warsztaty i szkolenia 

Poniższy wykres prezentuje problematykę warsztatów i szkoleń. Odzwiercied-

la on strukturę projektu oraz liczbę poszczególnych form wsparcia – tematycznie 

i miejscowo. 

Wykres 12. Temat warsztatu/szkolenia

10  Zajęcia z przedsiębiorczości –  przypis autora.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety internetowej CAWI (N=288).



165
Rezultaty projektu KREATYWNY HUMANISTA Katarzyna Kwapińska

Wykres 13. Miejsce warsztatu/szkolenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety internetowej CAWI (N=288).

Uczestnicy warsztatów i szkoleń, podobnie jak studenci w ramach modułu 

dotyczącego przedsiębiorczości, zostali poproszeni o dokonanie samooceny wzro-

stu swoich umiejętności i wiedzy w danej dziedzinie po przeprowadzonym war-

sztacie/szkoleniu, z wykorzystaniem skali 10-stopniowej, gdzie 1 oznaczało brak 

wzrostu, a 10 – bardzo znaczący wzrost. Zadanie takiego pytania po zakończeniu 

udziału w działaniach projektowych podyktowane było potrzebą pomiaru trwało-

ści uzyskanych rezultatów i świadomości zmian w tym zakresie grupy docelowej. 

Wynik przeprowadzonego badania wskazuje na bardzo znaczny wzrost w przed-

miotowym zakresie. Aż 83% wszystkich respondentów wskazało odpowiedź 

w przedziale między 5 a 10.

 
Wykres 14.  Jak, z perspektywy czasu, ocenia Pan/Pani wzrost swoich umiejętności/wie-

dzy w danej dziedzinie po przeprowadzonych warsztatach/szkoleniu?

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety internetowej CAWI (N=288).

W ramach oceny poszczególnych elementów projektu zostało zbadanych 6 ob-

szarów problemowych: przydatność warsztatu/szkolenia, metody prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, przygotowanie merytoryczne prowadzącego, materiały i pomoce 

dydaktyczne, aspekty organizacyjne projektu oraz materiały promocyjno-informa-

cyjne. Uczestnicy mieli za zadanie dokonać oceny tych aspektów z uwzględnieniem 
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10-stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą, a 10 – najwyższą. Wszystkie 

aspekty zostały ocenione wysoko i bardzo wysoko. Na przykład „przygotowanie me-

rytoryczne prowadzącego” 83% osób oceniło na 7 i więcej punktów. 

Problemy, uwagi i propozycje zmian, jakie sygnalizowano, dotyczyły następu-

jących kwestii11:

•  przydatność warsztatu/szkolenia
„więcej takich projektów”!

„dobre, przydatne zajęcia, świetna prowadząca i użyteczny skrypt”,

„bardzo przydatne są te szkolenia i warsztaty. Szczególnie w Szczecinie, w któ-

rym wciąż ludzie są spragnieni wiedzy, łasi na darmowe okazje i niezbyt przeko-

nani o tym, że dzisiejsze czasy to już nie przywilej a wręcz obowiązek”,

•  metody prowadzenia zajęć dydaktycznych
„atrakcyjniejsza forma prowadzenia zajęć, warsztaty, ćwiczenia praktyczne, case 

studies a nie wykłady, zwrócić uwagę na BOGATE materiały – artykuły, książki 

etc. Nie zależy nam na obiedzie a na fachowej wiedzy”!

„za dużo teorii, za mało praktyki, więcej scenek i ćwiczeń personalnych niż in-

telektualnych”,

„model prowadzenia zajęć, w którym silny nacisk kładzie się na interakcję po-

między jego uczestnikami, a nie tylko pomiędzy prowadzącym a uczestnikami, 

daje wspaniałe rezultaty. Taki model powinien być propagowany, ponieważ po-

zwala komunikować się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, a co 

za tym idzie poznawaniem pewnych cech charakterystycznych dla sposobów, 

w jakie te osoby się komunikują i znajdują wspólny język”,

•  przygotowanie merytoryczne prowadzących/trenerów
„bardzo dobrzy prowadzący, kompetentni i świetni dydaktycy, mieli dobry kon-

takt z uczestniczkami kursu”,

„bardzo dobre metody, świetna trenerka, ciekawy temat. Przydałoby się nieco 

więcej praktyki (może jakieś zajęcia terenowe?” 

•  materiały i pomoce dydaktyczne
„za mało otrzymaliśmy materiałów do czytania w domu”,

„myślę, że lepiej by było gdybyśmy dostali na początku szkoleń materiały po-

mocnicze”,

„więcej multimediów. Dobrze byłoby udostępnić uczestnikom platformę inter-

netową z tutorialami”,

•  aspekty organizacyjne
„smutek z powodu możliwości przystąpienia tylko do jednego szkolenia w ra-

mach projektu, brak dostępności do kolejnych szkoleń”,

„warto byłoby uwzględnić osoby, które nie jedzą mięsa. Podczas naszego trenin-

gu był z tym mały problem. Cateringowcy dobrze i szybko sobie z nim poradzili 

tym niemniej było trochę niepotrzebnego zamieszania”,

11  Poniższe cytaty pochodzą z ankiety internetowej CAWI studentów (N=288) oraz prowadzących  (N=4).
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„według mnie lepiej by było gdyby zajęcia były krótsze, ale za to trwały przez 

dłuższy okres czasu”,

„zwiększyłabym liczbę godzin. Kurs był bardzo ciekawy i rozwijający, ale pozo-

stał pewien niedosyt”,

„powinno się uwzględnić różny stopień wiedzy i doświadczeń z danego zakresu 

tematycznego osób biorących udział w szkoleniu”,

„projekt oraz prowadzący byli świetnie przygotowani. Materiały bardzo przydatne”,

• materiały promocyjno-informacyjne
„potrzebna większa reklama projektów – dowiedziałam się o nim przypadkiem”.

Należy uznać, że poszczególne elementy projektu zostały ocenione wysoko 

i bardzo wysoko. Świadczy o tym fakcie poniższe zestawienie.

Tabela 5. Ocena poszczególnych elementów projektu – szkolenia i warsztaty

Lp.
Pytanie-zagadnienie
Proszę dokonać oceny poszczególnych 
elementów projektu…*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Przydatność warsztatu/szkolenia 7 9 6 14 28 27 51 62 45 39

2. Metody prowadzenia zajęć 4 5 12 9 24 27 33 58 44 72

3.
Przygotowanie merytoryczne 
prowaszącego

2 1 2 4 23 17 29 45 53 112

4. Materiały i pomoce dydaktyczne 5 4 8 12 27 28 35 70 37 62

5. Aspekty organizacyjne projektu 0 0 3 15 25 34 38 65 43 65

6. Materiały promocyjno-informacyjne 2 8 17 20 40 29 48 55 30 39

* 1 – ocena najniższa, 10 – ocena najwyższa

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety internetowej CAWI (N=288).

W kolejnej części badania uczestnicy szkoleń i warsztatów zostali poproszeni 

o wskazanie jak udział w projekcie wpłynął na ich funkcjonowanie zawodowe. 

Poniższe wykresy obrazują rozkład odpowiedzi w następujących obszarach: po-

moc w planowaniu dalszego rozwoju zawodowego, stosowanie zdobytej wiedzy 

i umiejętności w codziennej pracy, zadowolenie z udziału w projekcie, adekwat-

ność proponowanych działań do potrzeb grupy docelowej. 
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Wykres 15.  Uczestnictwo w projekcie pomogło mi w planowaniu dalszego rozwoju za-
wodowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety internetowej CAWI (N=288).

Wykres 16. Zdobytą wiedzę i umiejętności stosuję w codziennej pracy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety internetowej CAWI (N=288).

Wykres 17. Jestem zadowolony/na z udziału w projekcie

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety internetowej CAWI (N=288).
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Wykres 18.  Poleciłbym/łabym udział w projekcie osobom w podobnej sytuacji zawodowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety internetowej CAWI (N=288).

W przeważającej części odpowiedzi uczestników szkoleń i warsztatów oscylują 

między „zdecydowanie tak” a „raczej tak”. Świadczy to o wysokiej ocenie wpływu 

projektu na funkcjonowanie zawodowe i plany w tym zakresie. Jedna z pro-

wadzących, na pytanie o realny wpływ udziału w projekcie na poprawę sytuacji 

uczestników na rynku pracy mówi:

Na pewno bardzo zostali uczestnicy wzmocnieni psychicznie; otrzymali mnóstwo tech-

nik i narzędzi; trenowali umiejętności i śmiało mogą je wdrażać; jednak byłabym nad-

mierną optymistką, gdybym uznała, że na 100% poprawi to ich sytuację na rynku pra-

cy; bardzo bowiem wiele zależy od nich samych w tej tematyce.

Źródło: na podstawie badania internetowego prowadzących (N=4) 

4. Wnioski i rekomendacje

Projekt „KREATYWNY HUMANISTA” wciąż trwa12. Jednak już na tym eta-

pie można stwierdzić, że zakładane cele są lub w najbliższej przyszłości z dużym 

prawdopodobieństwem zostaną zrealizowane, a wskaźniki tej realizacji osiągnięte. 

Było to „ćwiczenie z kreatywności” także dla samej uczelni. Połączenie idei przed-

siębiorczości z naukami społecznymi jest pomysłem o tyle interesującym, co po-

trzebnym. Jak stwierdzili wykładowcy: 

Udział w projekcie może poprawić sytuację studentów na rynku pracy, gdyż dostar-

cza im niezbędnej praktycznej wiedzy o jego mechanizmach, której w przypadku 

kierunków humanistycznych brak. W szczególności efektem udziału w projekcie 

może być założenie własnej działalności gospodarczej.

i

Program „Kreatywny Humanista” i jego misja to świetny pomysł wart kontynuacji. 

Warto, by każdy młody człowiek wchodzący w życie zawodowe otrzymał pewien 

„zestaw informatyczny o przedsiębiorczości”. Bardziej praktyczny niż teoretyczny. 

Nienudny i przyjazny.

Źródło: na podstawie badania internetowego wykładowców (N=30).

12  Realizacja projektu zakończy się 30 kwietnia 2012 r.
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Lp. WNIOSKI I REKOMENDACJE

1. Ważne jest, by zajęcia z przedsiębiorczości mogły być – także w zmienionej 
formule – kontynuowane. Realizacja projektu i jego dorobek stwarza 
niepowtarzalną okazję ku temu.

2. Należy kontynuować połączenie zajęć z teoretykami i praktykami, ze zmianą 
proporcji zajęć na rzecz większej liczby godzin praktycznych.

3. Istotne jest umożliwienie studentom i uczestnikom kursów dostępu do większej 
liczby różnorodnych pomocy dydaktycznych, uwzględniających ograniczenia 
czasowe grupy docelowej (np. przez platformy internetowe, laboratoria terenowe).

4. Należy wyraźnie sprofi lować tematykę prowadzonych zajęć, np. w kierunku 
przedsiębiorczości DLA pedagogów (uwzględnienie tego aspektu w case studies, 
zadaniach, formach zaliczeń, profi lu praktyków prowadzących zajęcia itd.). 

5. Istotne jest precyzyjne informowanie uczestników projektu o jego celach, 
zasadach i procedurach, ustalenie kanałów komunikacyjnych, określenie 
wspólnych oczekiwań i ograniczeń. 

6. Ważne jest uwzględnienie możliwości czasowych studentów (przede wszystkim 
ostatnich roczników) w trakcie planowania zajęć.

7. Powinna nastąpić weryfi kacja programu zajęć z przedsiębiorczości, ze 
szczególnym uwzględnieniem mechanizmów zabezpieczających spójność aspektów 
teoretycznych z praktycznymi.

8. Uwzględnianie różnego poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkoleń 
w określonym temacie, zróżnicowanie oferty na np. poziom podstawowy 
i zaawansowany.



Summary

Th e modern practice of states and societies, in the highly developed coun-

tries in particular, clearly affi  rms a signifi cant re-orientation of organisations – en-

trepreneurship. Entrepreneurship is an economic and social phenomenon and as 

such it is of historic character and subject to evolution. It is refl ected in manifesta-

tion of diff erent forms and types of entrepreneurship, depending on stage of social 

and economic development. Along with entrepreneurial (economic) activity, other 

forms of (non-economic) entrepreneurship develop on regular basis, both in the 

public and social sector. In common sense entrepreneurship is easy to defi ne, it is 

nothing but the ability to notice an opportunity in the environment and use it in an 

eff ective way. From the scientifi c perspective it is diffi  cult to defi ne entrepreneur-

ship as it is an ambiguous concept. Its ambiguity results from many circumstances, 

and in particular from the fact that it is investigated by various disciplines, in-

cluding management, sociology, economy, psychology, and increasingly also social 

policy. Analysis of the research output on the nature of entrepreneurship points to 

many trends, among which some tend to stand out clearly:

•  perception of entrepreneurship as introduction of innovation to the social and 

economic system, 

•  focus on the role of the subjects or entrepreneurs and an attempt to specify their 

distinctive attributes,

•  emphasis on the process of creating the new undertakings (including new or-

ganisations), 

•  focus on the process of discovering/creating and using entrepreneurial oppor-

tunities.

Th e trends listed above are refl ected in the layout of this publication which 

completes a project implemented by the WSP TWP. In the book you hold in your 

hands, Dear Reader, a strategy from the general to the specifi c was adopted, hence 

Marta Gębska in her study sought to answer the question what conditions have to 

be met in Poland in order to start and run a business and whether they are sig-

nifi cantly diff erent from those in force in other countries, selected for the analysis. 

Th e inspiration for the paper were actions taken since 2002 by the World Bank and 

aimed at systematic research on regulations and conditions aff ecting economic 

activity in the world, encouraging individual states to support small and medium 

entrepreneurship, introducing reforms conducive to business, sharing experiences 

and providing examples of good practice in individual states, as well as inform-

ing about the investment climate for the private sector. Conclusion for Poland 
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resulting from the analysis of the quoted data is rather unfavourable. Conditions 

of running a business have been diffi  cult, especially during the economic down-

turn on a global scale. However, considering these diffi  cult circumstances, I assess 

entrepreneurship of the Poles in quite a positive way. Although enterprises are 

less stable and innovative than in the wealthiest European states, and in addition 

hardly related to the R&D sector, they still are being started up in Poland and some 

of them even thrive. Of course with some problems and barriers to overcome, as 

presented by Joanna Plak. Th e author characterised one of the most demanding 

labour markets in Poland or the Lublin Province, the location of which in the 

so-called Poland B eff ectively limits the possibilities for active integration with 

the fast-paced current of social and economic development. Analysed were the 

chances of fi nding employment by the graduates of higher education institutions 

and their willingness to undertake entrepreneurial activities. Th e conducted analy-

ses showed that the young people from the Lublin Province increasingly think 

about starting their own businesses. Th ey are encouraged by high unemployment, 

paradoxically, as it promotes proactive and entrepreneurial approach, and also by 

hope for high earnings in the future, possibility to implement their own ideas, lack 

of supervision, and a large degree of freedom. Th ey point to willingness to take 

risks, multiplicity of ideas, openness to innovation, enthusiasm and commitment, 

good education, knowledge of foreign languages and new technologies, ability 

and willingness to learn, and determination as their assets. However, the problem 

lies in lack of facilities conducive to entrepreneurship; trainings and theoretical 

knowledge are available but entrepreneurial infrastructure is insuffi  cient, which 

makes it impossible to apply this knowledge in practice. Similar conclusions from 

the conducted research are drawn also by the author of the following study. In the 

presented paper Rajmund Morawski acknowledges social capital as the critical 

factor for the development of entrepreneurial attitudes and points to the fact that 

without it eff ective development of civil society is impossible. In the civil society 

particular importance is attributed to entrepreneurial attitudes manifested within 

the local community, through involvement in the activities of the NGOs (also of 

economic nature). According to the author, we can speak about a cultural crisis 

within the Polish society (weak ties at the level of micro- and meso-structures, cri-

tique of the state, lack of trust towards the political structures, as well as emergence 

of populist tendencies) which is refl ected in low entrepreneurial activity among 

the young people who have great ideas but unfortunately do not have suffi  cient 

assets in form of social and economic capital, hence the need to create conditions 

for strengthening entrepreneurial attitudes at the macro-social level. 

Research conducted by Kinga Kuźma-Gołdanowska exposes both weakness of 

systemic mechanisms to strengthen entrepreneurship at the state level and short-

comings of educational path. Th e author of the study based on research conducted 

among the students of the WSP TWP argues that Polish schools, regardless of the 

level of education, do not develop creative and innovative approaches which are 

fundamental to the emergence of entrepreneurial behaviour. Creativity is a feature 

of an individual mind and innovation is a result of work of one creative mind, or 

a team of such. Creativity is such an important feature because people demonstrat-

ing it possess many coexisting traits, such as high motivation and commitment, 

high aspirations and ambitions, willingness to learn, fl exibility and tolerance to 

change, and ability to solve problems creatively. Such a person has a good chance 

to succeed, both as an employee and as an entrepreneur. In the latter case he or she 
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has a chance to develop and direct own professional activity freely, which further 

fosters strengthening of the existing traits. Th e author returns to the original con-

notation of the concept of a humanist, indicating that at the moment in Poland the 

term is reserved rather for the resourceless people, despite the fact that it originally 

referred to the creative and entrepreneurial individuals. Until now, in Western Eu-

rope and in the USA a diploma in humanities guarantees a good job. In Poland 

choice of a higher education institution and a major, in humanities in particular, is 

oft en coincidental. Th ere is a strong motivation to have a diploma, even of under-

graduate studies only, and the decision regarding both an institution and a major 

seems to be something minor. As a result of such a phenomenon, we note presence 

of people who should not really study humanities at the faculties of humanities 

and the progressing depreciation of education in the humanities. Experience of the 

Western world clearly shows how important the humanist element in education 

is because currently good businesspeople need to be good psychologists, nego-

tiators, coaches, have to know other cultures, speak languages, understand other 

mindsets and philosophical systems, have to be familiar with interpersonal skills, 

must have personal charisma, oratory skills, dramatic skills, must be able to cre-

ate an appealing vision and have a skilful pen. Th ey have to have a refl ective and 

critical approach towards themselves and the surrounding reality. So, they have 

to be humanists. We may risk a thesis or a postulate that the presence of creative 

humanists in business creates a new quality in the economy which along with its 

primary function to multiply the money and generate a profi t, will be a pro-social, 

innovative economy contributing to creation of new philosophy of social life, dis-

tribution and re-distribution of resources and wealth.

Very oft en, as a result of eff orts of the higher education institutions and sup-

port off ered by academic teachers and support programmes, such as programmes 

implemented at the WSP TWP, students develop and supplement many defi cien-

cies, however, still they are not capable of changing their mindsets and sensitivity; 

nevertheless, their eff orts should be supported institutionally. Aldona Frączkiewicz-

Wronka and Martyna Wronka in their study point to the fact that in the last years 

of the twentieth century a change in the paradigm of operation in the higher edu-

cation institutions was clearly marked and from institutions focused on the ex-

ploratory research they transformed into places of knowledge creation, combining 

academic refl ections with challenges resulting from practical activities, useful for 

for-profi t and non-profi t organisations. A new concept of “academic entrepreneur-

ship” was developed, characterising the logic of the modern university operations. 

Th ere is a number of sources of the interest in issues of academic entrepreneur-

ship, among which the main are: increasing pressure for innovation which leads 

to shortening the time from the idea to its market implementation (the faster, the 

better), which in turn forces the spatial approximation of an enterprise and a re-

search institution or university, a researcher and an entrepreneur; increasingly an 

innovation becomes a product of an environment of an entrepreneur (innovative 

environment); intensifi ed search for new forms to increase profi ts by academic and 

research institutions through streamlining the communication channels and col-

laboration with business, and resulting sales of technologies and research services, 

and ever stronger need to enhance attractiveness of educational off er by preparing 

the students for practical use of the acquired knowledge in an own enterprise. So-

cially responsible academic institutions seek to include not only issues of creativity, 

innovativeness and entrepreneurship into curricula, but also ethical aspects, as in 
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the future the students will be entrepreneurs and it is important to strengthen their 

social sensitivity.

Th e article by Mirosław Grewiński and Martyna Wronka continues the sec-

toral approach towards entrepreneurship; the authors note that association of en-

trepreneurship solely with business activity is currently becoming rarer and rarer, 

and the notion is nowadays increasingly used to describe activities also in other 

areas of human activity – in public and social sector. Very oft en an attitude char-

acteristic of people who are focused on innovation and social change, who think 

creatively and in a creative way, is called entrepreneurship too. Entrepreneurship 

is also a social activity and entrepreneurs may be motivated not only by economic 

factors but also by a desire to change the world for the better. So entrepreneurship 

may be perceived from the perspective of both economic and pro-social activity. 

Entrepreneurship and social economy is also a concept of corporate social respon-

sibility which has grown for several decades in the world. In Poland it has also 

been present in public and academic discourse for several years. Development of 

this concept results from the new social need for awareness of the role of the en-

terprises, not limited to the maximisation of profi t but including also the creation 

of social and environmental values, as well as ethical values. A socially committed 

entrepreneur is expected to abstain from and stop any activities deemed socially 

harmful, to provide goods and services also in unprofi table areas, and to share 

responsibility for favourable social development.

Refl ections presented in this volume suggest that entrepreneurship is not only 

an economic attitude and activity but also a social one, which may realistically 

contribute to increasing the social welfare and social happiness. But it is necessary 

to create favourable conditions for development of entrepreneurship, eliminate ex-

isting barriers and conduct specifi c actions to promote creative and innovative ac-

tivities. Entrepreneurship is commonly understood as a capability to take on vari-

ous projects, it is a feature of active and energetic individuals, which reveals at any 

age. But it is clear that this personality trait supported with necessary knowledge 

results in an intellectual potential diffi  cult to overestimate, and what is important, 

a causal potential, so important for economy.

Th e WSP TWP educates only in humanities and no activities initiating aca-

demic entrepreneurship among the students have yet been implemented. Th e aca-

demic institution has decided to initiate the process of activation of the young 

people, encouraging them to start their own enterprises. Hence the idea to imple-

ment “THE CREATIVE HUMANIST” project. As Katarzyna Kwapińska writes, the 

main objective of the implemented project was to properly prepare the students 

and graduates of the WSP TWP for ever-changing conditions and requirements 

of the labour market and knowledge-based economy. Additionally, the project 

assumed that the following specifi c objectives would be achieved: improvement 

of the quality of education by increasing the competences of the academic staff  

(training in teaching entrepreneurship courses); introduction of an elective course 

in entrepreneurship to the curriculum; extension of the educational off er of the 

academic institution for the people from the outside of the academic commu-

nity (soft  skills courses and training preparing to start-up an own enterprise) and 

creation of professional career counselling points at the Academic Career Offi  ces, 

both for the students and people from the outside of the WSP TWP community.

Th e target groups of the project were: the academic staff  who have been pre-

pared to teach entrepreneurship classes; the WSP TWP students of all faculties 
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and classes who have participated in elective courses in entrepreneurship, people 

from the outside of the academic institution (employees in various sectors, people 

at risk of social exclusion – the unemployed, the disabled) and students and people 

from the outside of the WSP TWP. Evaluation of the project leads to the conclu-

sion that the strengthening of the entrepreneurial attitudes resulting from “Th e 

Creative Humanist” project was a very good idea which brought indisputably posi-

tive results. It has been “an exercise in creativity” also for the WSP TWP. As the aca-

demic teachers concluded, “Participation in the project may improve the situation 

of the students on the labour market as it provides them with necessary practical 

knowledge about its mechanism, which lacks in case of the humanities’ faculties . 

In particular, participation in the project may lead to starting own businesses and 

“Th e Creative Humanist” programme and its mission is a great idea worth con-

tinuing. It would be worthwhile to provide every young individual entering the 

professional life with a kind of “informative package on entrepreneurship”. More 

practical than theoretical. Amusing and student-friendly”. Th e cited quotes from 

the evaluation materials confi rm the WSP TWP’s proper direction of social sensi-

tivity and engagement in the current of doing “good things”.

Concluding the foreword which is a kind of a summary of issues discussed 

within this publication, on behalf of ourselves and all the authors, we would like 

to thank the reviewers, professor Teresa Kraśnicka and professor Julian Auleytner, 

for their time and valuable comments which contributed to the book in its present 

form.

prof. Ph. D. Aldona Frączkiewicz-Wronka
prof. Ph. D. Mirosław Grewiński
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