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Wprowadzenie

W ciągu ostatnich dziesięcioleci badanie przedsiębiorczości cieszy się stale rosną-
cym zainteresowaniem badaczy. Przedsiębiorczość opiera się na strategicznym ukie-
runkowaniu na rozwój, chęci do podejmowania wyważonego ryzyka, tolerancji 
nieokreśloności, uczeniu się na porażkach, promowaniu elastyczności, twórczości, 
innowacji oraz odnowy, która jest typem przedsiębiorczości strategicznej, gdzie orga-
nizacja dokonuje ponownego zdefiniowania swoich relacji z otoczeniem w drodze 
fundamentalnego przekształcenia sposobu konkurowania [6, s. 507–513].

Przedsiębiorczość wymaga odważnego wychodzenia poza utarte schematy, i dla-
tego też nie da się jej zaplanować. Co więcej, jest ona przeciwieństwem racjonalnych 
wyborów spośród dobrze zdefiniowanych wariantów, czy też przywiązania do wizji 
urzeczywistnianej dzięki władzy albo przekonywaniu [7, s. 67]. Pozornie przedsię-
biorczość i zarządzanie strategiczne to dwa sprzeczne konstrukty. Zarządzanie strate-
giczne wiąże się z procesem planowania, a przedsiębiorczości – jak to już wspomniano 
– zaplanować się nie da. Dążeniem strategii jest odpowiednia pozycja na konkuren-
cyjnym rynku, zaś dążeniem przedsiębiorczości jest rozpoznawanie, odkrywanie albo 
wykreowanie szans w celu wytworzenia nowej wartości dla społeczeństwa. Błąd jest 
kategorią niepożądaną w zarządzaniu strategicznym, natomiast przedsiębiorczość 
wymagająca niestandardowego myślenia i działania może skutkować błędami [13, s. 8].  
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Zarządzanie strategiczne kojarzy się ze zdyscyplinowanymi procesami porządkowa-
nia, diagnozowania, oceniania określonych zasobów i wyznaczania terminów, zaś 
przedsiębiorczość jest łączona z trudnym i niepredyktywnym procesem przepełnio-
nym politykowaniem [5, s. 16–19]. Popycha to organizacje do podejmowania dodat-
kowych wysiłków w celu wspierania zachowań przedsiębiorczych, co często wymaga 
uwalniania członków organizacji (poszczególnych osób/zespołów), by mogli działać 
poza istniejącymi normami i strategiami organizacji, żeby myśleć i działać bardziej 
niezależnie [17, s. 7–30].

Skłania to do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o miejsce i rolę autonomii 
w strategicznym ukierunkowaniu przedsiębiorstwa na rozwój. Dlatego też celem 
artykułu jest przedstawienie argumentów przemawiających za tym, czy autonomię 
należy traktować jako jeden z wymiarów orientacji przedsiębiorczej, czy też jako jej 
antecedencję. Rozważania będą prowadzone na dwóch poziomach: organizacyjnym 
i indywidualnym.

1.  Pojęcie i istota autonomii w badaniach 
przedsiębiorczości

W literaturze z zakresu przedsiębiorczości autonomia definiowana jako stopień, 
w jakim osoby lub zespoły są w stanie działać niezależnie, tworząc nowe pomysły 
i doprowadzając je do realizacji [24, s. 135–172]. Autonomia traktowana jest więc 
jako zdolność i wola bycia samodzielnym w podążaniu za szansami [29, s. 761–787].

W kontekście organizacyjnym autonomia odnosi się do swobodnego podejmowa-
nia działań, niezależnie od ograniczeń organizacyjnych związanych z utworzeniem 
i sprawnym funkcjonowaniem przedsięwzięcia. Niezależne działania przedsiębior-
cze zapewniają impuls potrzebny do eksploracji szans biznesowych, wyłaniania kon-
cepcji biznesowych i doprowadzania ich aż do realizacji [23, s. 47–69]. Przywołane 
definicje autonomii stanowią odbicie jakiegoś konsensusu, pewnej konwencji co do 
użycia tego pojęcia przez badaczy.

Autonomia historycznie była traktowana jako konstrukt jednowymiarowy z niejed-
noznacznymi wynikami badań obnażającymi słabość tego spojrzenia [29, s. 761– 787]. 
W praktyce autonomia może odzwierciedlać wiele warunków, takich jak: ścisła vs. 
luźna kontrola, jednolita vs. dopasowana polityka, scentralizowane vs. zdecentrali-
zowane procesy, które w początkowych badaniach uważano za wpływające na wyniki 
istniejących organizacji. Obecnie naukowcy sugerują, że autonomię powinno się 
poddawać badaniu jako konstrukt wielowymiarowy opisywany przez [13, s. 100]:

 � niezależne działania przedsiębiorcy;
 � wprowadzanie w życie pomysłu, wizji i doprowadzanie ich do końca;
 � zdolność do bycia samoukierunkowanym w procesie poszukiwania szans;
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 � działania podejmowane w  organizacji niezależnie od sztywnych ram 
organizacyjnych,

 � kontekstualność, gdyż autonomia zależy od wielkości organizacji, stylu zarządza-
nia, struktury i własności.
We wspieraniu autonomii w kontekście organizacyjnym może być skuteczne 

zarówno podejście „z góry na dół”, jak i „z dołu do góry” [27, s. 37–49]. Organizacje 
z przedsiębiorczą misją, aby stymulować przedsiębiorczość, stosują podejście „z góry 
na dół” [2, s. 207–229]. W tych organizacjach naczelne kierownictwo wspiera pro-
gramy i inicjatywy sprzyjające tworzeniu klimatu przedsiębiorczości, który należy 
traktować jako specyficzną odmianę dostrzeganego przez uczestników wsparcia orga-
nizacyjnego [4, s. 5–16] i przyjmuje z zadowoleniem autonomiczne podejmowanie 
decyzji. Wsparcie niezależnego myślenia i działania przez kierownictwo przejawia 
się w zachęcaniu pracowników do spędzenia do dziesięciu procent swojego czasu 
na tworzeniu nowych pomysłów, pozwalaniu na podejmowanie nowych ryzykow-
nych przedsięwzięć przez każdego członka organizacji oraz wspieraniu małych zespo-
łów [23, s. 47–69]. Dla takich organizacji autonomia jest cechą charakterystyczną 
ich projektu organizacyjnego (organizational design). Badania wskazują, że taki pro-
jekt organizacyjny może być równie ważny dla sukcesu przedsiębiorczości, jak inne 
wymiary orientacji przedsiębiorczej, ponieważ organizacje mogą się stać bardziej 
przedsiębiorcze poprzez procesy i struktury, a także poprzez wprowadzenie nowych 
produktów i/lub wchodzenie na nowe rynki [11, s. 351–378].

Choć część przedsiębiorczych przedsięwzięć jest tworzona jednak „z dołu do góry”, 
to zachęcenie do autonomicznego podejmowania decyzji w organizacji może wyma-
gać tworzenia specjalnych zachęt i rozwiązań strukturalnych mających na celu budo-
wanie wsparcia dla podejmowania ryzykownych przedsięwzięć. Nie można pominąć 
i tego, że w niektórych organizacjach nawet najlepsze pomysły nie są mile widziane 
przez naczelne kierownictwo [12, s. 1120–1153]. Jeśli inicjatywy przedsiębiorcze 
nie są wspierane, ewentualnie są tłumione, to aktywność kluczowych (przedsiębior-
czych) osób może być przenoszona na zewnątrz, by tam generować przedsiębiorcze 
efekty. Takie osoby są dla organizacji szczególnie wartościowe, gdyż zapewniają impet 
potrzebny do realizacji szans i implementacji przedsiębiorczej wizji [1, s. 442–453]. 
Osoby działające poza rutynami i praktykami stymulują rozwój przedsiębiorczości 
w organizacji, stanowiąc dla niej ważne źródło twórczości i inicjatyw oraz promo-
wania uruchamiania przedsiębiorczych przedsięwzięć [23, s. 47–69].

Zgodnie z koncepcją Lumpkina i in. [23, s. 47–69] autonomia ma konstrukcję typu 
hierarchicznego, czyli różne poziomy lub stopnie autonomii mogą być kontrolowane 
przez grupę w zależności od rodzaju działań lub decyzji. Zakres, w którym grupa 
ma kontrolę i może podejmować decyzje dotyczące czynników w środowisku pracy, 
jest określany mianem autonomii strukturalnej. Ten rodzaj autonomii umożliwia 
zespołowi rozwiązanie problemu z samostanowieniem o sposobach wykorzystania 
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zasobów w ramach danego ograniczenia zasobowego. Autonomia strukturalna jest 
określonym zachowaniem, które wykorzystuje przewagę sieci do gromadzenia różno-
rodnych informacji i ograniczania relacji między ludźmi. Natomiast autonomia stra-
tegiczna lub „autonomia celów” odnosi się do stopnia, w którym grupa ma kontrolę 
nad swoimi celami. Autonomia strategiczna pozwala zespołowi działać poza zwy-
czajnymi ograniczeniami organizacyjnymi poprzez ustalanie celów i sposobów ich 
osiągania. Hierarchizując autonomię na skali, autonomia strategiczna jest położona 
na niej (skali) wyżej względem autonomii strukturalnej. Z perspektywy przedsiębior-
czości autonomia odnosi się przede wszystkim do autonomii strategicznej. Wyższe 
poziomy lub strategiczne wymiary autonomii umożliwiają zespołowi (lub oso-
bie) nie tylko rozwiązać problemy, ale faktycznie definiować problemy i cele, które 
mają być spełnione na rzecz rozwiązania tego problemu. Poziom autonomii strate-
gicznej można porównać do sposobu realizacji strategii lub jakościowej autonomii 
celu. Zachowania członków organizacji nastawione na innowacje zależą od rodzaju 
autonomii. Rolą zaś kadry kierowniczej jest zachęcanie pracowników do ekspery-
mentowania i podejmowania ryzyka za pośrednictwem systemów organizacyjnych 
i procesów nieformalnych zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zespołowym. 
Posiadany przez zespół poziom autonomii jest pozytywnie powiązany z efektywno-
ścią zarządzania wiedzą, gdyż wyższy poziom autonomii ułatwia kreowanie transferu 
i aplikację wiedzy. W miarę tego, jak autonomia staje się coraz bardziej strategiczna, 
narasta dzielenie się różnymi typami wiedzy, co sprzyja przedsiębiorczym wynikom.

W perspektywie indywidualnej przedsiębiorczość obraca się wokół osób, które wycho-
dzą z inicjatywą i angażują się w nowe przedsięwzięcia organizacyjne [29, s. 761– 787].  
Stąd dla organizacji zorientowanych przedsiębiorczo istotne jest, aby osoby miały 
możliwość podejmowania decyzji i działań, które nie będą utrudnione przez ogra-
niczenia organizacyjne lub normy strategiczne, które często mogą utrudniać postęp.

Autonomia jest konieczna, by stymulować twórczość pracownika [10, s. 981–995]. 
Autonomia na poziomie indywidualnym oznacza „stopień, w jakim praca zapewnia 
znaczną niezależność jednostki w planowaniu pracy oraz w ustalaniu procedur stoso-
wanych w jego realizacji” [10, s. 981–995]. Innymi słowy, wytycza ona zakres, w jakim 
pracownicy mogą decydować, jakie zadania i jak będą je wykonywać [28, s. 357–374]. 
W konsekwencji autonomia zapewnia pracownikom możliwość samostanowienia, 
a tym samym możność wywierania bardziej bezpośredniego wpływu na wyniki.

Nadanie przez kierownictwo pracownikom większego poziomu autonomii jest 
ściśle powiązane z proaktywnymi zachowaniami pracowników, które są związane 
z większym przewidywaniem i rozwiązywaniem problemów oraz przyczyniają się do 
wzrostu efektywności pracowników [28, s. 357–374], która w prakseologii jest definio-
wana jako dodatnia cecha działań dających oceniany pozytywnie wynik, bez względu 
na to czy był on zamierzony, czy też nie [37, s. 22]. Zdaniem niektórych badaczy auto-
nomia stanowi jedno z kryteriów oceny osiągnięć osobistych pracowników [32, s. 91].
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Autonomia umożliwia i motywuje ludzi do tego, by wnosili swój wkład w organi-
zację. Zachęca pracowników na wszystkich poziomach organizacji do samodzielnego 
działania i podejmowania inicjatyw. Na przykład pracownicy działu sprzedaży czę-
stokroć mają do czynienia z żądaniami klientów w „czasie rzeczywistym” i w związku 
z tym muszą działać poza bezpośrednią kontrolą menedżerów. Wydaje się, że wyż-
szy poziom autonomii tych pracowników pozwoli im aktywnie działać w kierunku 
szans, które ujawniają się w kontaktach z klientami i/lub rozwiązywania problemów, 
które pojawiają się w takich interakcjach [28, s. 357–374].

Autonomia oznacza dla pracowników, że są upoważnieni, niezależni i samodzielni, 
a zatem mogą wykorzystywać wszystkie dostępne zasoby, bez każdorazowego uzgad-
niania z menedżerami, kiedy mają do czynienia z nadzwyczajnymi sytuacjami [28, 
s. 357–374]. Z organizacyjnego punktu widzenia autonomia pracy ma zasadnicze 
znaczenie dla indywidualnego pracownika. Jednakże choć wartościowe, ale takie 
praktyki wydają się być także czasochłonne, destrukcyjne i bardziej kosztowne do 
przyjęcia niż środowiska pracy oparte na zasadach i procedurach [22, s. 241–264].

2.  Autonomia – antecedencja czy składowa 
orientacji przedsiębiorczej?

W nauce organizacji i zarządzania występuje pewna liczba konstrukcji określa-
nych jako orientacje. Są one próbą zbudowania zintegrowanego narzędzia zrozu-
mienia i pomiaru pewnego typu nastawienia organizacji, jej inklinacji w kierunku 
takiego czy innego zjawiska. Do najpopularniejszych orientacji należą: orientacja 
zasobowa, orientacja przedsiębiorcza, orientacja przyszłościowa, orientacja rynkowa 
oraz orientacja na interesariuszy [36, s. 101]. Orientacja organizacji składa się z filo-
zofii, które determinują charakter i ukierunkowanie jej działalności i planów. Jest 
zatem podstawową filozofią, która nadaje treść ogólnemu modelowi podejmowania 
decyzji [36, s. 101]. Orientacja przedsiębiorcza jest definiowana jako spójny zestaw 
powiązanych ze sobą działań i procesów, który obejmuje gotowość do innowacji, 
poszukiwania ryzyka, samokierowania działaniami oraz bycia bardziej proaktyw-
nym i agresywnym niż konkurenci wobec nowych szans rynkowych.

Jeżeli osoba/organizacja jest zorientowana przedsiębiorczo, oznacza to, że posiada 
umiejętność/zdolność do odkrywania i wykorzystania nowych szans rynkowych [16, 
s. 2691–2702]. W orientacji przedsiębiorczej upatruje się sukcesu niektórych organi-
zacji. Badania dostarczają niejednoznacznych wyników dotyczących związku między 
tą orientacją a wynikami organizacji [34, s. 71–91], choć praktyczną wartość uzy-
skiwanych w tym zakresie wyników badań empirycznych pomniejsza ograniczona 
swoboda doboru otoczenia (przykładowo przejawiająca się w wyborze dostawców) 
[35, s. 406], w jakim tkwi organizacja.
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Dlatego orientacja przedsiębiorcza jest postrzegana jako nadzieja dla organizacji, by 
te mogły prosperować w konkurencyjnych środowiskach biznesowych [15, s. 524– 546],  
gdyż pozwala ona ludziom dostrzegać nowe szanse, które nie są widoczne dla innych 
osób [19, s. 1–27]. Orientacja przedsiębiorcza jest wyższa w podmiotach nowo powsta-
łych, tj. prowadzących działalność od roku do 5 lat [31, s. 103].

Orientacja przedsiębiorcza jest uważana za siłę napędzającą organizację ku 
aktyw ności przedsiębiorczej [9, s. 677–702]. Takie jej pojmowanie oddaje istotę 
przedsiębiorstwa z perspektywy przedsiębiorczości. Reprezentuje sposób myśle-
nia o przed  siębiorczości, który znajduje odzwierciedlenie w kulturze organizacyjnej 
i realizowanych procesach. Orientacja ta jest związana z formułowaniem strate-
gii organizacji i kształtowaniem postaw, jak również zachowań poszczególnych jej 
uczestników. W niektórych badaniach orientacja przedsiębiorcza jest traktowana jako 
wskaźnik przedsiębiorczości organizacji obrazujący jej gotowość do zejścia z drogi, 
na której rzeczy zawsze były wykonywane [21, s. 1–11]. Warto dodać, że podczas 
gdy część badaczy orientację przedsiębiorczą utożsamia z zachowaniami przedsię-
biorczymi, pozostali wskazują na konieczność rozróżniania między tymi dwoma 
pojęciami. Orientacja przedsiębiorcza nie jest bezpośrednią miarą zachowań przed-
siębiorczych. Odzwierciedla raczej skłonności ku niż rzeczywiste zaangażowanie 
w aktywność przedsiębiorczą [20, s. 1001–1026].

Większość badań dotyczących orientacji przedsiębiorczej jest w mniejszym lub 
większym stopniu oparta na pracy Millera i Friesena (1978), którzy zidentyfiko-
wali jedenaście wymiarów realizacji strategii, w tym: adaptacyjność, analiza, inte-
gracja, podejmowanie ryzyka i innowacje produkt–rynek [33, s. 82–92]. Wymiary 
te zostały wykorzystane w późniejszych badaniach Millera, który przedstawił naj-
prawdopodobniej pierwszą operacjonalizację konstruktu „orientacja przedsiębior-
cza” [26, s. 770–791]. Jego zdaniem orientacja ta może zostać opisana przez trzy 
wymiary: innowacyjność, proaktywność i podejmowanie ryzyka. W wielu później-
szych badaniach przyjmowano te trzy wymiary w celu określenia cech organizacji 
przedsiębiorczych. Covin i Slevin potwierdzili, że firmy są przedsiębiorcze, jeżeli 
są proaktywne, innowacyjne i podejmują ryzyko. Dodatkowo podkreślili, że orien-
tacja przedsiębiorcza jest niezbędnym atrybutem wysokiej efektywności organizacji. 
Następnie w 1996 roku Lumpkin i Dess wprowadzili dwa dalsze wymiary – konku-
rencyjną agresywność i autonomię pojmowaną jako zdolność do niezależnego dzia-
łania. Ostatecznie ich zdaniem wymiarami konstruktu orientacja przedsiębiorcza są: 
innowacyjność, proaktywność, podejmowanie ryzyka, konkurencyjna agresywności 
i autonomia [24, s. 135–172; 25, s. 1055–1085].

Pojęcie orientacji przedsiębiorczej występuje zarówno na poziomie organiza-
cyjnym, jak i indywidualnym. Indywidualna orientacja przedsiębiorcza obejmuje 
głęboko zakorzenione przekonania i wartości powiązane ze skłonnością do równo-
czesnego bycia proaktywnym, innowacyjnym i podejmującym ryzyko [18, s. 1–18]. 
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Najnowsze badania pojmują indywidualną orientację przedsiębiorczą jako psycho-
logiczny konstrukt szczególnie istotny dla zrozumienia indywidualnych zachowań 
i wyborów w miejscu pracy [3, s. 219–233]. Z tego względu wzrasta nacisk na rozwój 
i wspieranie skłonności i praktyk przedsiębiorczych wśród pracowników na wszyst-
kich poziomach organizacji. W tym okolicznościach badanie indywidualnej orien-
tacji przedsiębiorczej, a w szczególności roli autonomii pracowników (autonomii 
na poziomie indywidualnym) jest czasowo i praktycznie wysoce użyteczne.

Skutkuje to tym, że generalnie w badaniach związku orientacja przedsiębiorcza 
– wyniki biznesowe autonomia sporadycznie jest traktowana jako jeden z wymia-
rów wykorzystywanych w pomiarze tej orientacji. Kierując się wynikami metaanalizy 
opracowanej przez Raucha i in. [29, s. 761–787] tylko w trzech na pięćdziesiąt jeden 
badań empirycznych autonomia została włączona do narzędzia pomiaru orientacji 
przedsiębiorczej. Oznacza to, że autonomia znacznie częściej jest traktowana przez 
badaczy jako antecedencja orientacji przedsiębiorczej, a nie jej wymiar.

Ustalenia badaczy wskazują na związek między autonomicznym zachowaniem 
w małych przedsiębiorstwach a poziomem centralizacji [30, s. 683–690]. Stwierdzono 
między innymi, że wysoki poziom zachowań przedsiębiorczych odnosi się przeważ-
nie do niezależnych liderów, którzy posiadają silną scentralizowaną władzę w małych 
przedsiębiorstwach. Autonomia jest niezbędna jako dźwignia w procesach wyko-
rzystywania atutów danego przedsiębiorstwa na rzecz identyfikowania szans, które 
są poza obecnymi możliwościami organizacji i wspierania rozwoju nowych przedsię-
wzięć i/lub ulepszonych praktyk biznesowych. Wielu badaczy twierdzi, że autonomia 
jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym pojawiania się i rozwijania ini-
cjatyw przedsiębiorczych. Członkowie organizacji mają swobodę w aktywnym podą-
żaniu za nowymi szansami, nieograniczaną istniejącymi procesami organizacyjnymi 
i oczekiwaniami interesariuszy. Dlatego też autonomia jest powiązana z innowacjami, 
tworzeniem nowych biznesów i efektywnością organizacji. Stanowi więc podstawową 
cechę przedsiębiorczo zorientowanych organizacji [29, s. 761–787].

Podsumowanie

Literatura wskazuje, że aktywność przedsiębiorcza ma duże znaczenie dla gospo-
darki i społeczeństwa [8, s. 1496–1500]. Ekonomicznie cenna twórcza destrukcja, spo-
łeczne uzasadnienie poszukiwania legitymizacji, jak też poznawcze tworzenie szans 
podkreślają, że przedsiębiorczość jest procesem trudnym i niepredyktywnym przepeł-
nionym politykowaniem. Oznacza to potrzebę włączenia do badań przedsiębiorczości 
zagadnień swobodnego działania. Jednakże nie należy popadać w krańcowość, ponie-
waż prowadzi ona do marginalizowania niezamierzonych skutków działania, które 
przecież są istotnym elementem wyłaniających się nowości (praktyk organizacyjnych, 
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norm, wartości, modeli mentalnych). Zwracanie uwagi głównie na niezależne działa-
nie promujące heroiczne modele przedsiębiorców jest ahistoryczne, uniwersalistyczne 
oraz ignoruje bogaty kontekst działalności przedsiębiorczej [5, s. 16–19]. Współcze-
śnie autonomia na poziomie indywidualnym jest postrzegana jako prawo pracownika 
do decydowania o tym, jaki rodzaj pracy i jak będzie wykonany.

W wypadku ograniczonej dostępności zasobów, czy intensywnych działań kon-
kurencji, organizacja zorientowana przedsiębiorczo nie zaniecha autonomicznych 
procesów kładących nacisk na nowe przedsięwzięcia, gdyż jej uczestnicy charakte-
ryzują się swobodą działania w podejmowaniu decyzji [13, s. 98].

Badacze zakładają, iż zawsze istnieje jakiś poziom autonomii jako warunek 
konieczny do strategicznego ukierunkowania przedsiębiorstwa na rozwój. Jednocze-
śnie autonomia jest traktowana przez nich raczej jako antecedencja niż wymiar orien-
tacji przedsiębiorczej, zarówno z perspektywy organizacyjnej, jak i indywidualnej.

Ważnym kierunkiem badań wyłaniającym się z tych studiów jest związek mię-
dzy orientacją przedsiębiorczą a efektami tej orientacji na poziomie organizacyjnym 
i indywidualnym. Tym bardziej, że uzyskiwane dotychczas wyniki badań w tym zakre-
sie są niejednoznaczne. Ponadto badania orientacji i wyników na poziomie indywi-
dualnym były prowadzone przy zastosowaniu (adoptowaniu) narzędzi pomiaru tej 
orientacji na poziomie organizacyjnym.
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AUTONOMIA W KONTEKŚCIE ORIENTACJI PRZEDSIĘBIORCZEJ: 
WYMIAR ORGANIZACYJNY I INDYWIDUALNY

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie argumentów przemawiających za tym, czy autonomię 
należy traktować jako jeden z wymiarów orientacji przedsiębiorczej, czy też jako jej antece-
dencję. Rozważania były prowadzone na dwóch poziomach: organizacyjnym i indywidualnym. 
Studia literatury odsłoniły alternatywną rolę autonomii w badaniach orientacji przedsiębior-
czej. Z jednej strony jest ona zaliczana do komponentów tej orientacji organizacji. Z drugiej 
zaś – uznawana jest za antecedencję orientacji przedsiębiorczej. Przedstawione rozważania 
otwierają pole do dalszych dyskusji.

Słowa kluczowe: orientacja przedsiębiorcza, autonomia, 
przedsiębiorczość

THE AUTONOMY IN THE CONTEXT OF THE 
ENTREPRENEURIAL ORIENTATION: THE ORGANIZATIONAL 
AND INDIVIDUAL DIMENSION

Abstract

The aim of the article is to present the arguments whether the autonomy should be regarded 
as one of the dimensions of the entrepreneurial orientation or rather as its antecedence. There 
were two levels of considerations: individual and organizational. The specialist literature 
showed alternative role of the autonomy in the researches on entrepreneurial orientation. 
On the one hand, it is treated as one of the components of the orientation of the organiza-
tion. On the other hand, it is recognized as the antecedence of entrepreneurial orientation. 
The presented considerations serve as a basis for further discussion.

Key words: entrepreneurial orientation, autonomy, 
entrepreneurship


