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Przedsiębiorczość to …

• Przedsiębiorczość – definicje

• DEFINICJE SKUPIAJĄCE SIĘ NA REZULTATACH

• DEFINICJE SKUPIAJĄCE SIĘ NA PROCESOWOŚCI

• DEFINICJE SKUPIAJĄCE SIĘ NA 

KOMPETENCJACH



Postawa przedsiębiorcza

• Postawa przedsiębiorcza pomaga dostosować się do 
stałych zmian na świecie, zwiększa elastyczność 
myślenia i działania, stanowi ważny czynnik innowacji. 

• Postawa taka jest istotna na każdym etapie życia i nie 
musi się wiązać z zakładaniem własnej działalności 
biznesowej. Postawa przedsiębiorcza to także ceniona 
cecha pracobiorców – niezależnie od miejsca 
zatrudnienia. 

• Taką kompetencję doceniają przedstawiciele świata 
biznesu w odniesieniu do kandydatów do pracy w 
organizacjach, które reprezentują, ale także w jest 
ceniona wśród zarządzających w instytucjach 
publicznych, jak i organizacjach trzeciego sektora.



Co na to guru zarządzania Peter Drucker?

• „Zarządzanie to przywództwo” (Drucker, 1947)

• Wielu badaczy i praktyków biznesu w tamtych czasach nie 

rozumiało tych słów i utożsamiało pojęcie przywództwa z 

kierowaniem armią i wojną nie widząc możliwości 

wykorzystania idei i zasad przywództwa z działalnością 

biznesową.



Nowy model organizacji



Postawa przedsiębiorcza przywódców –
analiza szans i okazji biznesowych



Postawa przedsiębiorcza przywódców –
analiza szans i okazji biznesowych



Mój przełożony umiejętnie wykorzystuje 
pojawiające się szanse i okazje biznesowe
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Postawa przedsiębiorcza przywódców –
twórcze rozwiązywanie problemów



Mój przełożony posiada zdolność do rozwiązywania w sposób 
twórczy i nowatorski pojawiających się problemów
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Postawa przedsiębiorcza przywódców –
decyzyjność i umiejętność analizy ryzyk

• „Decyzja rozstrzyga. Jest wyborem między 
alternatywnymi możliwościami. Rzadko zdarza się 
wybór między słusznością a błędem. Znacznie częściej 
jest to wybór między dwoma trybami działania, z 
których żaden nie jest sprawdzalnie ‘słuszniejszy’ od 
drugiego” (Drucker 2004). 



Mój przełożony podejmując decyzje ma świadomość 
ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji
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Postawa przedsiębiorcza przywódców – zdolność do elastycznego 
dostosowania się do zmian w turbulentnym otoczeniu

• „Elastyczność to ważna umiejętność szybkiego i 
jednocześnie adekwatnego reagowania na 
zmieniającą się rzeczywistość ekonomiczną, wymogi 
rynku pracy oraz potrzeby klientów i pracodawców. 
To umiejętność pozytywnego reagowania na zmiany i 
dostosowania działania” (Juchnowicz 2016). 



Mój przełożony nie potrafi elastycznie 
przystosowywać się do zmiany warunków
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