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„Jeśli sądzisz, że potrafisz to masz rację.
Jeśli sądzisz, że nie potrafisz - również masz rację.”
Henry Ford (1863-1947)
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Czy jestem przedsiębiorczy?
TEST

1. Czy lubisz częste kontakty z ludźmi?
a. Lubię przebywać wśród ludzi, mam dużo znajomych.
b. Mam określone grono przyjaciół, nie odczuwam potrzeby poszerzania tej liczby.
c. Wolę samotność, inni ludzie nie są mi potrzebni do samorealizacji.

2. Czy jesteś darzony zaufaniem?
a. Większość ludzi, z którymi przebywam powierza mi swoje tajemnice - jestem 

dyskretny
b. Staram się nikogo nie zawodzić, dotrzymuję składanych obietnic
c. Czasami nie wywiązuję się z tego co obiecałem, wycofuję się ze złożonych 

deklaracji
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Czy jestem przedsiębiorczy?
TEST

3. Czy lubisz przewodzić grupie?
a. Łatwo przekonuję innych do własnych pomysłów, idei - pociągam ich 

za sobą
b. Jeżeli mam konkretne dyspozycje to potrafię pokierować pracą innych 

ludzi
c. Nie lubię przewodzić, lubię być w grupie i razem pracować

4. Czy jesteś dobrym organizatorem?
a. Lubię planować samodzielnie wszystkie zadania i przedsięwzięcia
b. Dopóki wszystko idzie sprawnie, daję sobie radę. Jednak każda przeszkoda 

i pojawiające się trudności powoduję, że wszystko zostawiam
c. Nie lubię planować. Wykonuję wszystko spontanicznie
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Czy jestem przedsiębiorczy?
TEST

5. Czy jesteś człowiekiem kreatywnym, z inicjatywą?
a. Mam dużo pomysłów. Lubię je sam realizować
b. Potrzebuję konkretnych wskazówek, aby wykonać pracę dobrze
c. Pracuję dlatego, że to konieczność

6. Czy cechuje Cię odpowiedzialność?
a. Lubię być odpowiedzialny za całokształt wykonywanej pracy
b. Lubię być odpowiedzialny za tę część pracy, którą sam wykonuję - za całość 

niech odpowiada przełożony
c. Nie lubię ciążącej na mnie odpowiedzialności - wolę mieć zwierzchnika, który 

za wszystko odpowiada
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Czy jestem przedsiębiorczy?
TEST

7. Czy jesteś konsekwentny?
a. Zawsze doprowadzam do końca swoje zamierzenia
b. Poważnie udaje mi się kończyć to co zacząłem
c. Pojawiające się trudności powodują, że zostawiam to co zacząłem i 

zajmuję się czymś innym.

8. Czy jeteś odporny na stres?
a. Potrafię pracować pod presją czasu, radzić sobie w trudnych sytuacjach
b. Trudności i przeszkody powodują, że trudno mi zapanować nad 

pojawiającym się stresem
c. Stres jest dla mnie siłą niszcząca. Wolę nie podejmować działań, które 

powodują stres.
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Czy jestem przedsiębiorczy?
TEST

9. Jak pracujesz?
a. Mogę pracować długo i ciężko, aby osiągnąć zamierzony cel
b. Mogę pracować ciężko, ale krótko, perspektywa długiej i ciężkiej 

pracy przeraża mnie
c. Nie zdecydowałbym się na długą, ciężką pracę nawet wówczas, kiedy 

wiedziałbym, że w bliżej nieokreślonej przyszłości odniosę sukces

10. Czy masz trudności z podejmowaniem decyzji?
a. Decyzje podejmuję szybko i zazwyczaj trafnie
b. Nie potrafię szybko podjąć decyzji, muszę na spokojnie wszystko rozważyć
c. Nie lubię podejmować ważnych decyzji
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Za każdą odpowiedź a – 3 punkty
Za każdą odpowiedź b – 2 punkty
Za każdą odpowiedź c – 1 punkt 
Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 30

Czy jestem przedsiębiorczy?
Rozwiązanie testu i punktacja

26 – 30 punktów
Jesteś dobrym „materiałem” na przedsiębiorcę. Masz wiele cech, które ułatwiają prowadzenie własnego biznesu. 
Zapewne jesteś odporny na stres, jesteś kreatywny, samodzielny, wytrwały, umiesz robić szczegółowe plany, 
a także podejmować trafne decyzje i ryzyka. Masz także zdolności do łatwego nawiązywania i podtrzymywania 
kontaktów z innymi ludźmi. Gratulacje! Masz szansę odnieść sukces w biznesie. 

20 – 25 punktów
Masz wiele cech niezbędnych do tego, aby zostać przedsiębiorcą. Być może przy trochę większym samozaparciu i 
wytrwałości oraz sprzyjających okolicznościach możesz uzyskać dobre wyniki w prowadzeniu własnego 
przedsiębiorstwa. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o prowadzeniu własnej firmy zastanów się, czy nie 
potrzebowałbyś wsparcia osoby, która zrekompensowałaby twoje słabe strony. 

0 – 19  punktów
Niestety, prowadzenie własnego biznesu nie jest dla Ciebie najlepszym sposobem na życie. 
Możesz natomiast zrobić karierę na mniej stresujących stanowiskach pracy, które nie będą wymagały od Ciebie 
dużej odpowiedzialności bądź szybkiego tempa pracy i podejmowania ryzykownych decyzji. Na pewno dobrze 
poradzisz sobie wykonując pracę pod czyimś kierownictwem, nie wymagającą współpracy i intensywnych 
kontaktów z innymi ludźmi. 
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Skąd bierze się przedsiębiorczość człowieka ?

PASJA jako prawdziwe zaangażowanie, 
spełnianie marzeń

TALENT jako źródło przedsiębiorczości, cechy 
odziedziczone i wrodzone

WYKSZTAŁCENIE i DOŚWIADCZENIE 
jako źródła cech przedsiębiorczych nabytych

+

+



„Korzyści prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez studentów oraz naukowców” - Artur Tomys                           Wrocław, 26.02.2013r.

filozofia działaniaPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Rodzaje przedsiębiorczości

Pogoń za rynkową szansą bez względu na 
aktualnie dysponowane zasoby.

po amerykańsku - definicja harvardzka

• Ekspansja i biznes globalny
• Zwycięzca bierze wszystko
• Kreuj produkty - wymiatacze
• Osiągnięcie sukcesu

Taka przedsiębiorczość jest po to, 
aby w biznesie wygrać szanse, być w czołówce, zdominować.
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zbiór cech osobyPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Rodzaje przedsiębiorczości

Taka przedsiębiorczość jest po to, 
aby człowiek przez biznes zdobywał pieniądze, aby się bogacił.

przedsiębiorczość indywidualna, własna
predyspozycje przedsiębiorcy
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sposób podejmowania
i prowadzenia działańPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Rodzaje przedsiębiorczości

Taka przedsiębiorczość jest po to, 
aby skuteczny i efektywny był biznes organizacji, w której pracuję

➡ Przedsiębiorczość (małego/średniego) biznesu
➡ Przedsiębiorczość gospodarczych systemów 

zorganizowanych
➡ Przedsiębiorczość organizacji non-profit
➡ Przedsiębiorczość międzynarodowa
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ujęcie uniwersalnePRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Rodzaje przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość jest cechą, postawą przedsiębiorcy, menedżera lub 
całego przedsiębiorstwa, przez którą rozumie się:

➡ gotowość i zdolność do podejmowania oraz rozwiązywania w sposób 
twórczy i nowatorski nowych problemów, przy świadomości i 
akceptacji związanego z tym ryzyka;

➡ umiejętność wykorzystywania pojawiających się szans i okazji;
➡ elastyczność przystosowywania się do zmieniających się warunków 

otoczenia, w powiązaniu ze stałą i czujną jego obserwacją.
S. Sudoł
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Walory osoby przedsiębiorczej 

➡ wizjonerstwo, zdolność przewidywania i 
formułowania celów

➡ aktywność, energia w działaniu, inicjatywa, 
➡ odwaga, stanowczość w decyzjach, 
➡ ekspansywność,
➡ innowacyjność, pomysłowość, otwartość na 

innowacje,
➡ zdolność do ryzyka,
➡ entuzjazm wobec swej pracy, pasja 

(Konfucjusz),
➡ elastyczność wobec zmiennych okoliczności,
➡ zaradność, zwłaszcza w trudnych sytuacjach,
➡ odpowiedzialność i pracowitość.
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Walory organizacji przedsiębiorczej 

➡ Zdolność uczenia się - sprawna absorpcja z zewnątrz 
wiedzy i doświadczenia

➡ Innowacyjność - szybka realizacja postępu 
technicznego i organizacyjnego,

➡ Sprawne zarządzanie zasobami - optymalne 
wykorzystywanie posiadanych zasobów

➡ Skuteczny marketing - poznawanie rynku, 
dynamiczne i nowatorskie działania rynkowe, 
nowe rynki, produkty, metody, kształtowanie 
relacji z otoczeniem

➡ Rachunek ekonomiczny - rachunek kosztów i efektów 
optymalizowanie decyzji wg kryteriów 
efektywności, gromadzenie i wykorzystywanie 
kapitału
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Własna działalność gospodarcza - 
arumenty przeciw

➡ ryzyko porażki
➡ duża odpowiedzialność
➡ liczne trudności w uruchomieniu własnej 

działalności gospodarczej
➡ poczucie degradacji
➡ zabużenie równowagi między życiem 

zawodowym a rodziną
➡ obciążenie pracą i stres
➡ niejasny status społeczny
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Własna działalność gospodarcza - 
korzyści

uruchomienie własnej działalności gospodarczej 
obarczone jesy dużym ryzykiem, ale w przypadku 
osiągnięcia sukcesu właściciel ma szansę na 
na prawdę „duże pieniądze”.

Szansa na duże pieniądze
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Własna działalność gospodarcza - 
korzyści

Satysfakcja z osiągnięcia
sukcesu własnymi siłami

Najważniejszą potrzebą każdego człowieka jest 
życie.

Twoje życie zależy przede wszystkim 
od Ciebie.

„Musisz być kowalem swojego losu”, tzn.:

➡ musisz wiedzieć czego chcesz,
➡ co w życiu chcesz osiągnąć,
➡ dążyć do realizacji wybranych celów,
➡ określić swoje potrzeby,
➡ następnie szukać sposobu ich zaspokojenia.
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Własna działalność gospodarcza - 
korzyści

Satysfakcja z osiągnięcia
sukcesu własnymi siłami

1. Potrzeby fizjologiczne
pożywienie, mieszkanie, odzież, prokreacja

2. Potrzeby bezpieczeństwa
zabezpieczenie przed chorobą, 

bezrobociem

3. Potrzeby przynależności
akceptacji, miłości, przyjaźni,
przynależności do grupy, elity

4. Potrzeby uznania
sukcesu, szacunku, 

prestiżu

5. Potrzeby 
samorealizacji

rozwijania siebie,
zdolności, talentów
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Własna działalność gospodarcza - 
korzyści

Spełnianie się w kategoriach społecznych 
i obywatelskich
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➡ Polska gospodarka potrzebuje ludzi przedsiębiorczych.
➡ Przedsiębiorstwa marzą o pracownikach energicznych, 

pomysłowych, skutecznych. 
➡ Niski jest – w porównaniach międzynarodowych - poziom 

innowacyjności wyrażany liczbą patentów i wzorów 
użytkowych.

➡ Jest lepszy czas dla samodzielnego podejmowania 
działalności. 

➡ Młodzi wykształceni ludzie szukają dla siebie miejsca w 
biznesowej rzeczywistości.

➡ Środki unijne wspomagają przedsiębiorczość. 

Jest czas ludzi przedsiębiorczych
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1. Przedsiębiorczość akademicka i studencka

wcześniejszy start

wsparcie kariery zawodowej

połączenie prac doktorskich 
z praktyką biznesu

transfer wiedzy do biznesuPracownicy uczelni

Doktoranci

Studenci

Absolwenci

Przedsiębiorczość akademicka
PARP, Raport z badania, 2009

Jest czas ludzi przedsiębiorczych
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2. Inkubatory przedsiębiorczości
Różnorodne formy wsparcia 
dla startujących samodzielnie 
w biznesie 
(lokal, preferencje czynszowe, 
pomoc doradcza, 
usługi księgowe, prawne, 
marketingowe, itp.)

Jest czas ludzi przedsiębiorczych
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3. Finansowanie nowych przedsięwzięć
➡ Oferty banków

➡ Anioły biznesu

➡ Franchising

➡ Środki UE

➡ Granty ministerialne, samorządowe

➡ Konkursy

Jest czas ludzi przedsiębiorczych
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4. Przedsiębiorczość rodzinna
ORGANIZACJE

➡ Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych 
w Warszawie

➡ Instytut Biznesu Rodzinnego w Poznaniu

➡ Fundacja Firmy Rodzinne w Warszawie

PUBLIKACJE
Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne, 
funkcjonowanie i rozwój; Warszawa: Difin, 2004.
Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy, PARP, PENTOR, grudzień 2009

Jest czas ludzi przedsiębiorczych
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5. Przedsiębiorczość kobiet

➡  Przejście z obowiązków rodzinnych i 
domowych do zawodowej 
aktywności

➡  Awans zawodowy, kobiety jako 
menedżerowie

➡  Priorytet dla przedsiębiorczości kobiet 
w programach UE

Jest czas ludzi przedsiębiorczych
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6. Przedsiębiorczość w kształceniu akademickim
➡ Kształcenie specjalistyczne – 

kierunek, specjalność studiów
➡ Nauczanie przedsiębiorczości na 

kierunkach nie związanych 
   z zarządzaniem i ekonomią

➡ Kształcenie podyplomowe
➡ Problem kontaktu z praktyką 

biznesu
➡ Problem doświadczonych 

wykładowców

ORGANIZATOR 
MEGAIMPREZ

Jest czas ludzi przedsiębiorczych
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7. Przechodzenie menedżerów w średnim wieku 
z dużych firm do własnej działalności biznesowej
- tendencja w krajach wysoko rozwiniętych, oczekiwana w Polsce

8. Trwale istniejące bariery przedsiębiorczości
➡ wysokie podatki, 
➡ skomplikowany system podatkowy, 
➡ biurokracja, 
➡ obszerny zakres ingerencji państwa, 
➡ duża liczba i szczegółowość regulacji prawnych, 
➡ przestępczość.

Jest czas ludzi przedsiębiorczych
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