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Waldemar Walczak* 

• Wielowymiarowa interpretacja pojęcia przedsiębiorczość 
Podejmując próbę interpretacji pojęcia przedsiębiorczość , pierwsze skojarzenia, 

jakie przychodzą na myśl , to stwierdzenie, że w literaturze przedmiotu trudno jest 

doszukać się jednoznacznej, ogólnie przyjętej i akceptowalnej definicji. Wynika to 
przede wszystkim z faktu , że przedsiębiorczość sama w sobie jest wielowymiarowym 
i wieloczynnikowa uwarunkowanym zjawiskiem społeczno-ekonomicznym . To spra

wia, że może być postrzegana w różnych aspektach. 
W najbardziej rozpowszechnionym ujęciu przedsiębiorczość jest kojarzona z okre

śleniami przedsiębiorstwo przedsiębiorca. Takie rozumowanie wskazuje na fakt, że 
przedsiębiorczość najbardziej przejawia się w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i jest 
utożsamiana z działaniami , jakie podejmuje właściciel, który zarządza daną firmą. 
Używane są wówczas takie określenia, jak przedsiębiorcze postawy i zachowania 
ludzi, którzy właśnie dzięki przedsiębiorczości osiągnęli sukces finansowy. Konty
nuując tę myśl, warto zauważyć, że przedsiębiorczość może być rozpatrywana 
w dwóch zasadniczych wymiarach: 
• w ujęciu procesowym - jako zorganizowany proces przemyślanych i celowo po

dejmowanych działań , które są ukierunkowane w danych warunkach na wykorzy
stywanie nowatorskiego pomysłu , w celu generowania korzyści dla firmy (charak
teryzuje się występowaniem określonego stopnia ryzyka i niepewności) ; 

• jako zespół cech opisujących szczególną postawę , zachowania i sposób postę
powania jednostki ludzkiej, bądż grupy osób. Do takich postaw zalicza się otwar
tość na zmiany, umiejętność do zdobywania i wykorzystywania wiedzy w praktyce, 
kreatywność, zdolność do postrzegania pojawiających się szans i ich wykorzysty
wania, skłonność do podejmowania ryzyka, umiejętność adaptacji do zmieniają
cych się warunków rynkowych , zorientowanie na własny rozwój zawodowy, podej
mowanie innowacyjnych przedsięwzięć, itp. 
Możemy zatem powiedzieć , że przedsiębiorczość przejawia się w działaniach 

zmierzających do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów przed
siębiorstwa oraz zachowań organizacyjnych ludzi , których motywem jest dążenie do 
uzyskania wymiernych korzyści , pozwalających nie tylko na bieżące funkcjonowanie, 
lecz przede wszystkim stwarzającej podstawy do dalszego jej rozwoju . 

* dr Waldemar Walczak, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódz
kiego 
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Jak słusznie podkreśla J. Antoszkiewicz, przedsiębiorczość nieodłącznie prowadzi 
do zmian. Potrzebne jest zatem skuteczne zarządzanie ludźmi pracującymi w przed
siębiorstwie , co wiąże się z koniecznością nabycia umiejętności zarządzania zmia
nami.1 Tworzenie przestrzeni dla innowacji staje się jednym z kluczowych elementów 
umożliwiających rozwój przedsiębiorczości. Warto dodać, że innowacje są dla współ
czesnych przedsiębiorstw niezbędne , chcąc sprostać szybko zmieniającej się i nara
stającej konkurencji w gospodarce opartej na wiedzy. Innowacje są także potrzebne, 
aby generować i wdrażać nowe idee i pomysły, zapobiegać rutynie i nawykom oraz 
tworzyć nowe, bardziej atrakcyjne miejsca pracy. Na powstanie innowacji składają 
się dwie ważne aktywności człowieka: twórczość - często nazywana kreatywnością, 
która prowadzi do znajdowania pomysłów oraz przedsiębiorczość , dzięki której po
mysły uzyskują swoje miejsce w rzeczywistości organizacyjnej. 2 

Przedsiębiorczość najczęściej utożsamiana jest z podejmowaniem działalności 
gospodarczej sektorem MŚP, cechami osobowymi przedsiębiorcy, pracą na własny 
rachunek3 Obecnie jednak dostrzega się również związek pomiędzy kreatywnymi 
działaniami pracowników w różnych dużych organizacjach komercyjnych , a efek
tywnością gospodarowania, zdolnością do skutecznego realizowania wyznaczonych 
celów oraz umiejętnością budowania trwałej i trudnej do podważenia przewagi kon
kurencyjnej na rynku. Zdecydowaną przewagę mają kraje opierające swój rozwój go
spodarczy na wzroście poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, co odzwierciedla 
współczesne paradygmaty zarządzania . Kreowanie innowacji jest wywoływane przez 
istniejącą bądź zmieniającą się konstrukcję instytucjonalną, oczekiwania rynkowe, 
pracowników użytkowników, a wszystkie one mogą stanowić zarówno siły moto
ryczne , ale niestety także bariery.4 Dlatego też wydaje się w pełni uzasadnione, aby 
przedsiębiorczość stała się również domeną postaw i zachowań ludzi pracujących 
w organizacjach sektora finansów publicznych, administracji rządowej i samorządo
wej , bowiem jest to niezbędne dla budowania w Polsce innowacyjnej gospodarki. 

Postawy przedsiębiorcze są dzisiaj bardzo wyraźnie dostrzegalne w działalności 
organizacji typu non-profit, które pomimo tego, iż z założeń prawnych wynika, że 
nie mają one na celu generowania zysku dla założyciel i, jednak, chcąc przetrwać 
na rynku, muszą wykazywać s ię postawą przedsiębiorczą. Można zatem stwierdzić , 

że uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości tkwią zarówno w systemie instytucjo
nalnym, są pochodną zjawisk procesów zachodzących w gospodarce, ale przede 

' J. Antoszkiewicz, Rozwijanie przedsiębiorczości- wybrane koncepcje. [w:] K. Piech , M. Kulikowski (red.), 
Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu. gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa , Instytut Wiedzy, War
szawa 2003, s. 11 

2 J. Antoszkiewicz, Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, Poltext, Warszawa 2008, 
s. 13. 

3 B. Piasecki , Przedsiębiorczość i mała firma , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , Łódź 1997 s. 33; 
K. Safin , Zarządzanie małą firmą , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu , 
Wroclaw 2002, s. 11 

' zob. E. Okoń-Horodyńska , A. Zachorowska-Mazurkiewicz (red .), Tendencje innowacyjnego rozwoju pol
skic/J przedsiębiorstw, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008. 
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wszystkim są zależne od ludzi , ich inwencji, kreatywności, zdolności do wykorzysty
wania wiedzy. 

Rozwijanie przedsiębiorczości jest aktualnie uważane za jeden z najważniejszych 
nośników zdobywania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej. Bardzo celnie ją okre
śla w ujęciu procesowym M. Bratnicki stwierdzając , że przedsiębiorczość jest proce
sem, w trakcie którego zapewnia się długotrwałość organizacji poprzez specyficzny 

sposób dostrzegania, myślenia i działania uczestników tej organizacji, kreujących 
1 wykorzystujących jej szanse rozwojowe. 5 Przedsiębiorczość jest zatem procesem 
społeczno-gospodarczym , który jest w znacznym stopniu zależny od uznawanych 

artości, norm, przyjmowanych wzorców zachowań , kształtujących kulturę organiza
cyjną danego przedsiębiorstwa. Jak podkreśla A. Kożmiński, przedsiębiorczość jest 

obecnie podstawowym warunkiem przetrwania na konkurencyjnym rynku. Jest ona 
ozumiana jako dynamiczny proces stopniowego tworzenia bogactwa przez jednost

, które podejmują zasadnicze ryzyko w wymiarze kapitału , czasu i kariery po to, by 
adać wartość jakiemuś produktowi lub usłudze . 6 Za bardzo istotne dla dalszych roz
ażań należy uznać poglądy W. Kieżuna , który zwraca uwagę na niezwykle ważne 

aspekty (walory) sprawnego działania , tzn . skuteczność, korzystność i ekonomicz
ość.7 Skutecznym określa się takie działanie , które prowadzi do skutku zamierzone

go jako cel. Korzystność jest rozumiana jako różnica między wynikiem użytecznym 

a kosztami działania. Miarą ekonomiczności jest stosunek wyniku użytecznego do 

osztów działania, przy czym, jak podkreśla W. Kieżun , chodzi tu o pojęcie odmienne 
od używanego w ekonomii, bowiem w prakseologii uwzględnia się zarówno koszty 
materialne, jak i moralne. Analizując oba pojęcia, musimy stwierdzić, że w praktyce 

nie zawsze zmiana korzystności jest proporcjonalna do zmiany ekonomicznej , a za
em nie zawsze najkorzystniejszy wariant jest zarazem najbardziej ekonomiczny. 

W związku z tym, kryteria korzystności i ekonomiczności, jako kryteria wyboru wa

nantów działania, mogą występować oddzielnie. W świetle zaprezentowanych bardzo 
cennych poglądów rodzi się pytanie, czy można jedynie przedsiębiorczość zawężać 

1 rozpatrywać z ekonomicznego punktu widzenia? W ocenie autora jest to niezasad
ne, bowiem nie wszystkie działania, które służą szybkiemu bogaceniu się, których 
odzwierciedleniem są dorażne korzyści ekonomiczne, w perspektywie strategicznej 

mogą okazać się dla organizacji (przedsiębiorstwa) korzystne. Warto także zwrócić 
uwagę, że prawidłowo rozumiana przedsiębiorczość oczywiście musi opierać się na 

wynikach ekonomicznych, niemniej jednak najważniejszym przesłaniem, które po
winno jej towarzyszyć , musi być ukierunkowanie na budowanie wartości organizacji , 
z jednoczesnym poszanowaniem dla zasad etyki zarządzania . 

' M. Bratnicki, Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Akademii Eko
nomicznej w Katowicach, Katowice 2002, s. 30. 

A. K. Koźmiński , Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2005, s. 163. 
' W. Kieżun , Sprawne zarządzanie organizacją , SGH, Warszawa 1997, s. 18-23. 
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• Proponowane miary i kryteria oceny przedsiębiorczości 
Naturalnym dążeniem każdego przedsiębiorstwa jest chęć osiągania korzyści fi

nansowych, która bardzo często przysłania długofalowe myślenie o budowaniu war
tości rynkowej w perspektywie strategicznej. Firmy starają się uzyskać przewagę 
konkurencyjną nad rywalami, co wiąże się z walką o ugruntowaną pozycję na rynku. 
W tym procesie przedsiębiorczość nabiera krytycznego znaczenia i jest postrzegana 
jako zdolność i umiejętność do efektywnego wykorzystywania posiadanych zasobów, 

dostrzegania i wykorzystywania szans pojawiających się w otoczeniu, czego efektem 
jest tworzenie unikalnych kompetencji umożliwiających generowanie wartości dla 
klienta. 

Podłożem do rozwijania i tworzenia kompetencji jest zintegrowana wiązka aktu
alnej i cennej wiedzy. Identyfikacja postrzeganej przez klienta wartości stanowi źró
dło niezbędnej wiedzy, w oparciu o którą są tworzone kluczowe kompetencje. Warto 

podkreślić, że kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa mogą być rozumiane w ujęciu 
sprawnościowym jako zdolność organizacji do kreowania produktów lub usług, opar
tych na wiązce wiedzy, skoncentrowanej na potrzebach klientów oraz oczekiwaniach 
rynku . Jest bardzo ważne, aby tego typu zdolności były unikatowe oraz trudne do 
imitacji, a przede wszystkim wyróżniały daną firmę na tle rywali. 8 W świetle zaprezen
towanych poglądów wydaje się uzasadnione, aby przyjąć szersze spektrum postrze
gania i rozumienia istoty przedsiębiorczości. Złożoność i wieloaspektowość działań 
w ramach rozwijania przedsiębiorczości powoduje, że możliwe jest przyjmowanie 
różnych kryteriów i pryzmatów oceny procesów ją kształtujących . 

Mając na uwadze, że przedsiębiorczość dotyczy nie tylko działań poszczególnych 
jednostek, ale również całej organizacji, można podjąć próbę wyróżnienia najważ
niejszych kryteriów czynników, które pozwolą na jej ocenę. 

• Tablica 1. Przykładowe kryteria oceny przedsiębiorczości 

Kryteria oceny 
przedsiębiorczości 

Miary kryteriów I wskaźniki 

Nadrzędnym kryterium oceny przedsiębiorczości powinno być zwiększanie wartości rynkowej 
przedsiębiorstwa w perspektywie strategicznej' 

wyniki finansowe 
przedsiębiorstwa, 

majątek 

przykładowe miary ilościowe 

zwiększenie zysku, zwiększenie stopy zwrotu z kapitału, zwiększenie obrotów, 
optymalizacja wydatków, zwiększanie wartości majątku, pozyskiwanie środków 
na działalność, wykorzystywanie środków z funduszy strukturalnych UE, itp. 

• maksymalizacja wartości rynkowej powinna byt uznawana jako nadrzędny, długofalowy cel przedsiębior
stwa, zwiększanie zysków należy traktowa(; jako jeden ze środków prowadzących i wspierających osiągnięcie 
celu nadrzędnego 

8 B. Kaczmarek, W Walczak, Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach. Ujęcie multidy
scyplinarne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , Łódż 2009, s. 259-266. 
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Zródło: opracowanie własne . 
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zwiększanie % udziału w rynku, wprowadzanie nowych produktów, usług, 
zwiększenie liczby nowych klientów, powiększanie liczby stałych klientów; 
zwiększanie udziału w budżecie klienta; dynamika sprzedaży, zwiększanie ilości 
sprzedanych produktów 

tworzenie nowych miejsc pracy, środki finansowe przeznaczane na rozwój pra
cowników, opłacanie nauki na studiach, kursach, szkoleniach, itp. 

np. uruchamianie nowych oddziałów (filii), budowa kolejnego zakładu produkcyj
nego, rozbudowa sieci autoryzowanych przedstawicieli, itp. 

skala (zwiększanie) wydatków przeznaczanych na inwestycje, środki finansowe 
przeznaczane na zakup nowoczesnych technologii , informatyzacja, itp. 

innowacje technologiczne, własność intelektualna, patenty, wzory przemysłowe 

przykładowe miary jakościowe 

uczciwość przedsiębiorstwa względem klientów i pracowników, przestrzegane 
normy i wartości , wiarygodność, wizerunek, reputacja, uznanie dla marki, uni
kalność kluczowych kompetencji, wiedza, doświadczenie , kompetencje pracow
ników, styl zarządzania , kształtowanie modelu kultury organizacyjnej promującej 
dzielenie się wiedzą i wspieranie postaw przedsiębiorczych, itp. 

zwiększanie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa, oferowanych produk
tów/usług , usprawnianie systemu zarządzania relacjami z klientem, zwiększanie 
poziomu satysfakcji klienta, dostarczanie klientowi produktów/ usług będących 
nośnikiem wartości dla klienta, itp. 

rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji menedżerów oraz pracowników, 
postawy, zachowania organizacyjne, skłonność do dzielenia się wiedzą, zaan
gażowanie w realizację wspólnych celów, itp. 

podnoszenie jakości produktów/ usług , wdrażanie systemów zarządzania jakoś
cią, certyfikaty, nagrody, referencje od kluczowych klientów, itp. 

innowacje produktowe, marketingowe, promocyjne, organizacyjne, itp. 

podejmowanie form współpracy z innymi podmiotami na rynku, kształtowanie 
pozytywnych relacji z otoczeniem biznesu, władzami państwowymi , itp. 

Zaprezentowane przykładowe kryteria pozwalają na wielopłaszczyznową ocenę 
i umożliwiają zastosowanie mierników, które dadzą się wyrazić w postaci liczbowej 

oraz jakościowej . 

Przyjęte podejście sprawia, że można bardziej precyzyjnie określić nie tylko ogólny 
poziom przedsiębiorczości , ale także dokonać analizy kluczowych determinant od
powiedzialnych za rozwijanie przedsiębiorczości w poszczególnych obszarach funk

cjonalnych danego przedsiębiorstwa. Warto zauważyć, że zdecydowana większość 
miar przedsiębiorczości odnosi się do zmiany w wymiarze ilościowym i jakościowym. 

Dla przykładu sama liczba zatrudnionych pracowników nie może być pryzmatem 

oceny przedsiębiorczości, natomiast jeśli następuje zwiększenie liczby pracowników
tworzenie nowych miejsc pracy, to takie działanie z całą pewnością może być uzna
ne jako odzwierciedlenie działań przedsiębiorczych . Nie można również zapominać 

o czynnikach zewnętrznych (tkwiących w otoczeniu), które rzutują i wymuszają po-
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trzebę działań przedsiębiorczych. Są to przede wszystkim poczynania bezpośrednich 

konkurentów, konieczność zaspokojenia nowych potrzeb klientów, dostosowanie się 
do nowych regulacji prawnych, realiów sytuacji społeczno gospodarczej . 

Kryterium rynku (w zaproponowanym ujęciu - rynek, klient, produkt) pozwa
la przeanalizować grupę docelowych klientów, oszacować pozycję i udział danego 
przedsiębiorstwa w rynku . Istotne jest to , czy udział ten wykazuje tendencję rosnącą, 

jest ustabilizowany, czy też malejący. Dla oceny przedsiębiorczości ważne jest to, 
jaką część wypracowanych zysków firma przeznacza na inwestycje zapewniające 
jej przyszły rozwój. Te inwestycje obejmują nie tylko przeznaczanie środków finan
sowych na nowe budynki , technologie, nowoczesne rozwiązania teleinformatycz
ne (szybkość , sprawny przepływ, wymiana informacji), ale również odnoszą się do 

czynnika ludzkiego. Podobnie innowacyjność powinna być postrzegana w szerszym 
kontekście , jako synergia innowacji technologicznych, produktowych, procesowych, 

marketingowych i organizacyjnych. 
Istotnym wyznacznikiem przedsiębiorczości jest rozwój kapitału intelektual

nego. Niezwykle trafnie to ujmuje S. Kwiatkowski , wprowadzając pojęcie „przedsię
biorczości intelektualnej" Syntetycznie rzecz ujmując , można powiedzieć , że przed
siębiorczość intelektualna polega na tworzeniu podstaw materialnego bogactwa 
z niematerialnej wiedzy.9 Bardzo interesujący pogląd prezentuje M. Crozier stwier
dzając , że nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwo nie tylko przewiduje przy

szłość , ale ją również tworzy. 
Przykazaniem pierwszym dla zarządzających stać się musi realizm, uwzględniają

cy przede wszystkim kwestie stosunków międzyludzkich , zdolność ludzi do współpra
cy i traktujący te czynniki jako równie ważne bądż nawet ważniejsze od kwestii finan
sowych. Zasoby ludzkie stają się najważniejsze . Przedsiębiorstwo , jeśli chce wejść 
na drogę uczenia się zarządzania przystosowanego do ery postindustrialnej, musi 
nieustannie „wsłuchiwać się w siebie".10 Dlatego też istotnym wymiarem przedsię

biorczości jest również samo podejście przedsiębiorcy do kształtowania właściwych 
wzorców kulturowych rzutujących na działania podejmowane w ramach obszarów, 

w których wyróżniono kryteria oceny przedsiębiorczości. Zmiana sposobu myślenia 
menedżerów, docenianie rangi i znaczenia kapitału intelektualnego w procesie budo
wania wartości przedsiębiorstwa, stanowi podłoże i fundament do rozwijania przed

siębiorczości w realiach współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. 
M. Bratnicki wyraża bardzo trafną i cenną opinię stwierdzając, że podtrzymywanie 

wartości organizacyjnych (kultury organizacyjnej) dotyczy nie tyle stanu aktualnego, 
co utrzymania stałego poziomu zmiany. Oznacza to, że cokolwiek robimy w imię stwo
rzenia większego poczucia wartości , nie może się obyć bez ustawicznego uczenia 

9 S. Kwiatkowski . Przedsiębiorczość intelektualna , PWN, Warszawa 2000, s. 8. 
10 M. Crozier, Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warsza

wa 1993, s. 19-20. 
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s ię . Ludzie nieustannie wypracowują teorie dotyczące całej gamy aspektów sytuacji, 
w których tkwią; przywołują argumenty (czasami odwołują się do kontrargumentów) 
reformujące ich punkty widzenia , sprawdzają swoje teorie działania . Większość tych 
działań przechodzi niezauważona , nie jest zarządzana ani też promowana, wyłania 
się z codziennego doświadczenia i aktywności. 11 Można zatem sądzić , że dla rozwi
Jania i oceniania przedsiębiorczości, aspekty, związane ze stworzeniem dogodnych 

arunków dla budowania potencjału kapitału ludzkiego, powinny mieć priorytetowe 

znaczenie. Poglądy te podziela A. Kożmiński , który uważa , że zrozumienie przed
siębiorczości ułatwia identyfikacja funkcji , jakie pełni ona w systemie ekonomicznym. 
Za istotne należy uznać intensywne wykorzystanie zasobów, zwłaszcza wiedzy i ka
pitału intelektualnego.12 Dlatego też dla oceny przedsiębiorczości danej organizacji 
a leży przyjąć szerszą perspektywę i również poddawać analizie ważne czynniki 

związane z kreowaniem innowacji , rozwijaniem kapitału ludzkiego, a przede wszyst-

im z tworzeniem przewag konkurencyjnych oraz budowaniem wartości rynkowej. 
Zaproponowane wielowymiarowe ujęcie przedsiębiorczości jest odzwierciedleniem 
nowych paradygmatów uwzględniających złożoność i dynamikę zarządzania 1 3 oraz 

systemowego podejścia do rozpatrywania problemów i uwarunkowań funkcjonowa-
ia współczesnych organizacji. Niezwykle ważne i celne spostrzeżenia prezentują 
. Bratnicki i B. Gabryś pisząc , że rozwój przedsiębiorczy potrzebuje całościowe

go spojrzenia na organizacyjne uczenie się , tworzenie nowej wiedzy i integrowanie 
Jej z wiedzą już istniejącą oraz konsekwentne budowanie kluczowych kompetencji 
Jako nośnika efektywności strategicznej . Rozwój współczesnej organizacji nie może 
obejść się bez przedsiębiorczości opartej na wiedzy.14 Podejmując próbę przedsta
wienia systemowego ujęcia przedsiębiorczości organizacyjnej, trzeba pamiętać , że 

musi się ona opierać na fundamentalnych wartościach , niezbędnych do jej prawidło
wego rozwijania, co zaprezentowano na rys.1 

Podsumowując poczynione rozważania należy zaznaczyć , że zaprezentowa
ne poglądy stanowią jedynie zarys bardzo złożonej i wielostronnie uwarunkowanej 
problematyki związanej z przedsiębiorczością. Podobnie podjęta próba konceptuali
zacji zagadnień związanych z metodyką, która może być pomocna w dokonywaniu 
oceny przedsiębiorczości , zaproponowane kryteria (dokładnie płaszczyzny, wymia
ry, poprzez które należy oceniać przedsiębiorczość) wymagają dalszego doprecyzo
wania i doboru właściwych i adekwatnych szczegółowych mierników i wskażników 
uwzględniających specyfikę działalności , determinanty konkurencyjności dla danej 

" M. Bratnicki, Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania , PAN oddział w Katowicach. Wydawnictwo 
Gnome, Katowice 2001 s. 69. 

' 2 A. K. Kożmiński , Zarządzanie w warunkach niepewności .. „ s. 169. 
' 3 zob. J . Rokita. Dynamika zarządzania organizacjami, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego 

w Katowicach, Katowice 2009. 
14 M. Bratnicki, B. Gabryś, Orientacje czasowe a przedsiębiorczy rozwój: ujęcie z punktu widzenia zarządza

'lia wiedzą, [w:] K. Zimniewicz (red.) , Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie . Wydawnic
two Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 46-47 
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branży/sektora i wiązkę celów danej organizacji (przedsiębiorstwa). Można jednak 

sądzić, że przedstawiona propozycja może stanowić podstawę i podłoże do dalszych 
wnikliwych peregrynacji, dając możliwość przeprowadzenia interesujących badań 

naukowych. 

• Rysunek 1 Systemowe ujęcie przedsiębiorczości organizacyjnej 

.......................................................................................................... . . . . . . ____ -+l Tworzenie przewag konkurencyjnych i budowanie wartości rynkowej l 
I ~ ........................................................................................................ : 

Elastyczność i adaptacyjność organizacji do zmian zachodzących w otoczeniu, ~>· i 
dostosowanie produktów/usług do zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----' : 

Szybkość reakcji na sygnały rynku 
A 

Kreowanie i rozwijanie innowacji 

I 
I 
I 

l+--·····'···T -· ·- - - ·· - -··- ·· - - - ·· _J ·· - ·-··-··-··- -· ·- ·· -· ·- ·· - · - ·-: I 
: , ... ->1 Intensywne wykorzystanie zasobów, zwłaszcza wiedzy i kapitału intelektualnego':(. .. . , 

I ' · - - ·· -· - ·- ·· - - ·· - - ·· - ·· - ·· - ··-· - ·-··- ._ . .I i 
Kształtowanie właściwych relacji wewnątrz organizacji (kultura organizacyjna 

oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu, zachęcanie pracowników do dzielenia się 
wiedzą, partycypacja w zarządzaniu, identyfikacja pracowników z celami 

organizacji) oraz budowanie trwałych relacji z interesariuszami (wiarygodnośc firmy, 
uczciwość wobec klientów, a przede wszystkim wobec pracowników, prestiż, 

wizerunek, odpowiedzialność biznesu, itp.) 

Fundament i podstawa do rozwoju przedsiębiorczości, a zarazem również kryterium oceny 

Źródło: opracowanie własne . 
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• Streszczenie 
W artykule podjęto rozwaźania dotyczące interpretacji pojęcia przedsiębiorczość jako czyn
a umoźliwiającego zdobywanie przewagi konkurencyjnej w warunkach gospodarki opartej 

a wiedzy. Szczególną uwagę poświęcono kompleksowemu ujęciu przedsiębiorczości orga
izacyjnej , dokonano identyfikacji jej wymiarów oraz zaproponowano przykładowe miary i kry

e a jej oceny. 

• Summary 
In the article the author refers to key issues concerning entrepreneurship as a basie fac

' r which allows to gain competitive advantage in knowledge based economy. The particular 
a ention is paid to a complex approach for deployment of enterprise, identifying important 
:! mensions, and suggesting factors and processes which could be used as measures and 
criteria of estimates. 
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