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Przedsiębiorczość, czyli co?



Przedsiębiorczość oznacza zdolność osoby do wcielania 
pomysłów w czyn. 

Obejmuje ona twórczość, innowacyjność i podejmowanie 
ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i 
prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów.



Przedsiębiorczość to cecha wrodzona czy można 
się jej nauczyć?



TEST



Przedsiębiorca, czyli kto?



Na skarpie nad brzegiem morza, zaraz przy piaszczystej plaży stała sobie mała, uboga 
chatka. Była tak stara, że jej ściany porosły mchem, a dach powoli pochylał się ku ziemi. 
Okna i drzwi smutno skrzypiały, kiedy na wydmach szalał morski wicher.

W tej chatce mieszkał niemłody już rybak wraz z bardzo niemiłą, kłótliwą żoną. Nie 
powodziło im się zbyt dobrze, dlatego żona ciągle na rybaka krzyczała:

• Żona kowala znowu dostała nową chustkę od swojego męża!

• Żona młynarza ma nowy fartuszek!

• Żona gajowego chodzi po wsi w nowej, pięknej sukience!

• A ja?! Od dziesięciu lat noszę te same, podarte łachmany. Od dziesięciu lat gotuję w 
tych samych, przypalonych garnkach! Dach naszej chatki niedługo spadnie nam na 
głowy! Jesteś największym niedołęgą w całej okolicy!

Rybak wzdychał tylko głęboko i milczał.

Pewnego razu, w ostatnim garnku zrobiła się ogromna dziura.

• Trudno, mój drogi! – powiedziała żona do męża rybaka  – Ruszaj na morze i nie wracaj, 
dopóki nie złapiesz złotej rybki.



Przedsiębiorca

Aktywny, z pomysłami, kreatywny i asertywny, ma poczucie własnej
wartości oraz silną wewnętrzną motywację połączoną z potrzebą
osiągnięć.
Konsekwentny, potrafiący osiągnąć wyznaczone sobie cele,
odpowiedzialny, z umiarkowaną skłonnością do ryzyka.

Przedsiębiorca: osoba o cechach takich jak: „inicjatywa, silna 
zdolność przekonywania, raczej umiarkowana niż wysoka 
skłonność do podejmowania ryzyka, elastyczność, kreatywność, 
niezależność, zdolność rozwiązywania problemów, potrzeba 
osiągnięć, wyobraźnia, wysokie przekonanie o kontroli własnego 
przeznaczenia, przywództwo, umiejętność ciężkiej pracy” (A. 
Gibb).



Czy uważacie się za osoby przedsiębiorcze, a 
jeśli tak, to dlaczego? 





Własna firma - szanse i zagrożenia 
praca z tekstem



Skąd wziąć pomysł na biznes?



Pomysł na biznes

Cechy dobrego pomysłu wg Piotra Wilama:

- Coś, czego nie ma

- Odpowiada na zapotrzebowanie rynku lub rozwiązuje 
problem klienta

- Wskazanie docelowej grupy klientów

- Różni się od konkurencji (choćby detalem)

- Wynika z pasji/marzeń/wiedzy/doświadczenia/znajomości 
branży

Dodatkowo:

• Wytrwałość i konsekwencja w jego realizacji

• Rola polecenia w usługach



Kiedy możemy powiedzieć, że pomysł na 
biznes się sprawdził?
Przykłady



A Wy jak byście o tym opowiedzieli? 
Ćwiczenie



Przyszłość a zawody – zawody przyszłości? 
Ćwiczenie



Kariera zawodowa w oparciu o:

• wiedzę,

• edukację przez całe życie,

• elastyczność, 

• kreatywność, 

• umiejętności/kwalifikacje, 

• odwagę/ryzyko,

• cel.



1. Nauczyciele kształcenia zawodowego

2. Chemicy, fizycy, matematycy, statystycy

3. Specjaliści nauk biologicznych

4. Inżynierowie: telekomunikacji, elektrotechnologii, 

5. Specjaliści z dziedzin społecznych: mediatorzy, psychologowie, 
ekonomiści

6. Architekci, geodeci, projektanci,

7. Inżynierowie budownictwa, logistycy, towaroznawcy, elektrycy, górnicy, 
nanotechnolodzy.

8. Specjaliści IT.

9. Specjaliści ds. finansowych.

10. Specjaliści ds. administracji.

Zawody przyszłości – badania Katedry 
Demografii Uniwersytetu Łódzkiego



• Jestem dobry/a w ….. 

•Moje hobby to ………. 

•W jakich dziedzinach życia społecznego widzę 
siebie w przyszłości?

• Jaki zawód uważam za najbardziej 
interesujący?

•Co według mnie znaczy „interesująca praca"? 
Jakie warunki musi spełniać taka praca?



„Zwracaj uwagę na tych, którzy nie klaszczą, 
kiedy wygrywasz”.

Dziękuję!


