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przedsiębiorczość i stosunek  
polaków do pracy 
stan obecny i perspektywy zmian     

Janusz T. Hryniewicz

nowe rozumienie przedsiębiorczości 

iekwestionowany klasyk badań nad przed-
siębiorczością, Joseph Schumpeter łączył 
pojęcie przedsiębiorczości z innowacyjnoś-

cią. Z kolei japońska doktryna zarządzania kaizen 
zawiera nakaz udziału wszystkich pracowników 
w usprawniających codziennych zmianach stanowi-
ska pracy, komórki organizacyjnej i zakładu pracy. 
W tym celu pracownicy uczestniczą w tzw. kołach 
jakości – dobrowolnych grupach spotykających się 
poza pracą w celu zebrania pomysłów, przedysku-
towania i zainicjowania stosownych usprawnień. 
Synteza obu opisanych podejść prowadzi do sfor-
mułowania postulatu tzw. nowej przedsiębiorczości.  
Nowa przedsiębiorczość to ruch społeczny, obej- 
mujący ogół uczestników procesu pracy (właści-
cieli, kierowników i pracowników), nastawiony 
na inicjowanie, wspieranie i pozytywny odbiór 
zmian – zarówno drobnych usprawnień, jak 
i przełomowych innowacji. 

Szczególnie ważne jest objęcie nową przedsię-
biorczością większych przedsiębiorstw. Firmy te, 
dysponując relatywnie dużą masą zysku, są w sta-
nie finansować sferę B+R własną lub zewnętrzną, 
co jest szczególne ważne w obliczu ciągle rosnących 
kosztów badań podstawowych i wdrożeniowych. Na 
tym tle przedsiębiorczość tradycyjna definiowana 
w kategoriach pracy na własny rachunek, w ramach 
małej firmy rodzinnej, ma relatywnie mniejsze zna-
czenie, co nie oznacza, że jest zbędna. Jest ona 
konieczna jako amortyzator gospodarczy, miejsce 
prób dla przełomowych innowatorów i miejsce  
outsourcingu dla innowacyjnych dużych firm. 

Jakie są najważniejsze uwarunkowania i czynniki 
sprawcze nowej przedsiębiorczości? Są to: motywa-
cje, koszt psychiczny, aktywność intelektualna 
oraz metody kierowania. Wśród wielu różnych 
motywacji najważniejsze dla nowej przedsiębior-
czości są motywacje osiągnięć i samorealizacyjne. 
Koszt psychiczny to ogół frustracji spotykających 
w miejscu pracy; niszczy energię psychiczną i powodu-
je, że brakuje jej na działalność wykraczającą poza 
formalne wymogi roli pracowniczej. Aktywność  
intelektualna to skłonność do zgłaszania własnych 
propozycji zmian i usprawnień, zaś metody kierowa-
nia obejmują ogół działań kierownika sprzyjających 
lub przeciwdziałających wykorzystaniu kwalifikacji, 
umiejętności i dobrej woli podwładnych. 

motywacje pracownicze 

śród polskich pracowników najbardziej upo-
wszechniony jest model afiliacyjno-obron-
ny. Nazwa pochodzi od czynników, które 

wysuwają się w nim na plan pierwszy. Nawiązując 
do teorii potrzeb Maslowa, stwierdzić należy, że 
ten model motywacyjny zorganizowany jest wokół  
zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa, przynależności 
i szacunku. osoby motywowane afiliacyjno-obron-
nie oczekują w pracy ciepłych emocjonalnie rela-
cji koleżeńsko-rodzinnych i stabilności. osiągnięcia  
indywidualne są bardzo nisko cenione i akceptowa-
ne tylko wtedy, gdy nie naruszają nieformalnych 
hierarchii, skali prestiżu, utartych opinii etc. Inte-
lektualna zawartość pracy nie ma żadnego znacze-
nia dla zwolenników modelu afiliacyjno-obronnego. 
To, czy praca jest interesująca, czy zgodna z kwali-
fikacjami, powtarzalna, czy rutynowa nie ma wpły-
wu na poziom zadowolenia z pracy. Zatem mamy tu 
do czynienia z wyraźną wstrzemięźliwością wobec 
angażowania intelektu w trakcie pracy. 

Model samorealizacyjno-uczestniczący definiują  
w głównej mierze aspiracje intelektualne wobec 
pracy i dążenie do rozwoju (praca zgodna z zain-
teresowaniami i kwalifikacjami, nabycie nowych 
umiejętności). Uczestniczący aspekt tego modelu 
polega głównie na zapotrzebowaniu na samodzielną 
pracę i wpływ na cele zespołu. Nie należy tego mylić 
z zapotrzebowaniem na obejmowanie stanowisk kie-
rowniczych, które w tym modelu jest w zasadzie 
nieobecne. odzwierciedla on oczekiwania wyraźnie 
odmienne niż te, które opisuje model afiliacyjno- 
-obronny, co obrazuje bardzo małe znaczenie czyn-
ników kreujących rodzinno-koleżeńskie stosunki 
w miejscu pracy. Model samorealizacyjno-uczestni-
czący opisuje ludzi skoncentrowanych na pracy jako 
takiej. Jednak ma charakter mniejszościowy i jest 
relatywnie słabiej wykrystalizowany. 

głównymi czynnikami definiującymi model osią-
gnięć są: samodzielna praca, awans w hierarchii 
i możliwość wyróżnienia się – zrobienia czegoś  
lepiej niż inni. Model motywacyjny „osiągnięć” uzy-
skany w naszych badaniach odwzorowuje postawy 
dość rzadkie w polskim społeczeństwie, polegające 
na gotowości do wyalienowania się z grupy. Mamy 
tu do czynienia z dość niejednorodną grupą ludzi. 
Szczególnie wartościowe jest połączenie chęci zro-
bienia czegoś lepiej z gotowością do przeciwstawienia 
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się grupie. Tacy pracownicy są niezwykle cenni 
dla organizacji, ale tylko dla takich, które nasta-
wione są na restrukturyzację lub innowacje i tylko 
wtedy, gdy właściciele organizacji są silnie zdeter-
minowani, aby konsekwentnie realizować te kie-
runki rozwoju. We wszystkich innych przypadkach 
mogą być postrzegani jako źródło niepotrzebnych 
konfliktów1). 

opisany tu układ oczekiwań wobec pracy wydaje 
się być dość stabilny; identyczne wyniki otrzyma-
no bowiem w badaniach przeprowadzonych w 2001 r.  
na próbie aktywnej zawodowo, poza rolnictwem, 
ludności 13 miast2). Trwałość motywacji obronnych 
wśród polskich pracowników potwierdzają wyniki 
badań „Diagnoza 2007”, gdzie na pytanie o to, co 
jest najważniejsze w pracy zawodowej, na pierw-
szym miejscu była płaca (74,83%), na dwu następ-
nych brak napięć i stresów (48,64%) oraz stabilność 
zatrudnienia (42,21%). o oczekiwania afiliacyjne 
nie pytano. Wyraźnie mniejsze znaczenie miały: 
możliwość rozwoju (21,9%), duża samodzielność 
(17,98%), szybki awans (5,05%)3). 

Jak z tego wynika, autonomia czy samodziel-
ność w pracy są ważne dla znakomitej mniejszości 
pracowników. Można sądzić, że praca na rachunek 
własny jest mało atrakcyjnym źródłem utrzymania 
i prawdopodobnie tak też będzie w przyszłości, 
o czym świadczy przykład bardziej zaawansowanych 
państw zachodnioeuropejskich, gdzie ta grupa osób 
stanowi zdecydowaną mniejszość uczestników ryn-
ku pracy. 

jak wygląda diagnoza aktywności  
intelektualnej i postaw wobec  
innowacyjności w miejscu pracy 

obaczmy, jak wyglądają opinie na temat 
skłonności do przejawiania inicjatywy, 
w świetle badań zrealizowanych w 2003 r. 

W ponad 40% przypadków (odpowiedzi zdecydowa-
nie + raczej się zgadzam) zarówno kierownicy, jak 
i pracownicy są zgodni, co do tego, że pracowni-
cy dość niechętnie reagują na sytuację, kiedy kie-
rownicy zachęcają ich do przejawiania inicjatywy. 
opisana wyżej diagnoza sposobu pełnienia ról pra-
cowniczych nastawiona jest na ocenę, czy i w jakim 
stopniu istnieje potrzeba odgórnego wydawania  
poleceń oraz ścisłego nadzoru i precyzyjnej kontro-
li. Rezultaty badań dowodzą, że w 1/10 przypadków 
na pewno i w dalszej 1/3 przypadków prawdopodob-
nie taki sposób pełnienia ról kierowniczych wydaje 
się być uzasadniony. 

Wyraźna większość pracowników objawia nie-
chęć do intelektualnego zaangażowania w prepa-
rowanie dobrych decyzji i można sądzić, że towa- 
rzyszy temu niechęć do poszukiwania nowych 
metod wykonania pracy. Relatywnej bierności  

intelektualnej towarzyszy rezerwa wobec poszu-
kiwania usprawnień i nowych metod wykonania 
pracy. Co prawda 68% pracowników jest przeko-
nana, że kierownicy pochwalą pracownika za pro-
jekty usprawnień i sugestie nowych metod pra-
cy, ale tylko 20% uważa, że w następstwie takiej  
innowacyjności zostanie finansowo wynagrodzona. 
Zwraca uwagę negatywne nastawienie części grup 
nieformalnych do innowatorów. około 17% bada-
nych twierdzi, że koledzy będą dawać innowatoro-
wi do zrozumienia, że źle robi, a 22%, że będą go 
unikać. Prawdopodobnie większość pracowników 
uważa, że nie warto niczego zmieniać, ponieważ 
nagrody finansowe są równie prawdopodobne, 
jak ostracyzm ze strony grupy. A jak pamiętamy,  
potrzeby afiliacyjne to jeden z głównych motywato-
rów polskich pracowników.

znaczenie kosztu psychicznego  
dla aktywności intelektualnej  
i innowacyjności 

sychiczny koszt pracy to ogół frustracji 
doświadczanych przez pracownika w miej-
scu pracy. Koszt psychiczny wpływa na: 

sposób percepcji miejsca pracy oraz wybór 
strategii postępowania. Pracownicy tego samego 
przedsiębiorstwa i tych samych komórek organi-
zacyjnych, w zależności od poziomu ponoszonego 
kosztu psychicznego, odmiennie oceniają nastawie-
nie kierowników i grup nieformalnych do poten-
cjalnych innowatorów. Pracownicy ponoszący niski 
koszt psychiczny oczekują raczej nagród finanso-
wych, pochwał i poparcia ze strony kolegów. Pra-
cownicy o wysokim koszcie psychicznym są przeko-
nani, że kierownicy ich zignorują, będą skłaniać do 
zaniechania pomysłów, natomiast od kolegów ocze-
kują ostracyzmu4). Co do strategii postępowania, 
to następstwem niskiego kosztu psychicznego są 
optymistyczne strategie postępowania nastawione 
na wykrycie czynników sprzyjających osiągnięciu 
celu. Tworzona jest wiedza aktywistyczna – „co 
zrobić, aby osiągnąć sukces”. Następstwem wyso-
kiego kosztu psychicznego są defensywne strategie 
postępowania nastawione na wykrycie wszelkich 
możliwych zagrożeń. Tworzona jest wiedza obron-
na – „jak uniknąć porażki”5). 

Relatywnie wysoki koszt psychiczny pośrednio 
sprzyja opisanej wcześniej bierności intelektu-
alnej. Konkludując, stwierdzić należy, że wysoki 
koszt psychiczny sprzyja bierności intelektualnej, 
przeciwdziała innowacyjności i obniża jakość pra-
cy. Z punktu widzenia gospodarki, jako całości, 
jest to czynnik dość wyraźnie powstrzymujący roz-
wój gospodarczy. Jednym z najważniejszych czyn-
ników sprawczych kosztu psychicznego jest styl 
kierowania. 

Tab. 1. gotowość do uczestnictwa w decydowaniu zbiorowym 

Tak Nie 

Wolę takiego kierownika, który nie wymaga ujawnienia własnych opinii wobec innych 
członków zespołu, ale dokładnie powie, co należy zrobić. 

64,7% 35,3% 

Źródło: J.T. HRyNIEWICZ, Stosunki pracy w polskich organizacjach, Scholar, Warszawa 2007, s. 136. 
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jaki styl kierowania dominuje  
w polskich przedsiębiorstwach 

skaźnikami definicyjnymi stylów kierowa-
nia są: 
zz styl uczestniczący (styl zespołowy, zwa-

ny także demokratycznym) – kierownik skłania do 
dyskusji grupowych i wdraża rozwiązania przyjęte 
przez grupę; 
zz styl wodzowski (autokratyczny) – kierownik 

kieruje się wyłącznie własnym uznaniem, wydaje 
polecenia, co i jak ma być zrobione, ale ich nie 
uzasadnia; 
zz styl biurokratyczny – kierownik odwołuje się do 

przepisów, planów i zarządzeń wyższych szczebli. 
Z badań na temat stylów kierowania wynika, że 

tylko około 1/5 pracowników jest kierowana w spo-
sób demokratyczny, pozostałe dwa style kierowania 
mają około 40-proc. udział6). Z kolei z badań porów-
nawczych wynika, że autokratyczny styl kierowania 
jest relatywnie bardziej upowszechniony w krajach 
Europy Wschodniej (Polska, Czechy) niż w zachod-
niej części kontynentu7). 

Zobaczmy teraz, w jaki sposób styl kierowa-
nia wiąże się z psychicznym kosztem pracy. Im 
bardziej rośnie nasycenie stylu kierowania meto- 
dami uczestniczącymi i demokratycznymi, tym 
bardziej maleje psychiczny koszt pracy. Możemy 
dodać, odwołując się do poprzednich analiz, że 
tym bardziej wśród pracowników maleją obawy 
przed przejawianiem inicjatywy. Z kolei wraz ze 
wzrostem natężenia wodzowskiego stylu kierowa-
nia rośnie koszt psychiczny, a także wzrastają 
nieufność wobec kierownictwa i skłonność do 
powstrzymywania się od przejawiania inicjaty-
wy. Styl biurokratyczny, z punktu widzenia kosz-
tu psychicznego, jest bardziej korzystny niż styl  
autokratyczny8). 

Czy to oznacza, że pełne wdrożenie stylu  
demokratycznego spowoduje równie pełne wyzwo-
lenie inicjatywy i przedsiębiorczości? Niestety nie. 
Istnieją pewne trwałe ograniczenia, które powodują, 
że optymalny styl kierowania musi być dopasowany 
do cech podwładnych i cech pracy. Jednak dokładna 
analiza tej problematyki wykracza poza ramy tego 
opracowania. 

jak kierują pracownikami kierownicy  
w relatywnie lepszych firmach  
i komórkach organizacyjnych 

trakcie analizy wyników badań w 14 pol-
skich firmach, w tym siedmiu prywatnych, 
okazało, się, że relatywnie najsilniej z efek-

tywnością wiąże się własność. Firmy prywatne są 
bardziej efektywne, niezależnie od metod kierowa-
nia, szkoleń itp. Zobaczmy zatem, jak wygląda zwią-
zek między efektywnością firmy, dbałością o kapitał 
ludzki i stylem kierowania w siedmiu prywatnych 
firmach. 

Znaki ujemne w dwu ostatnich wierszach tabe-
li 2 oznaczają, że im lepiej firma prosperuje, tym 
więcej zaprzeczeń, że kierownicy zniechęcają do  
wysuwania pomysłów i przesadnie akcentują własną 
pozycję. Im wyższy poziom efektywności firmy pry-
watnej, tym bardziej widoczna jest dbałość o szko-
lenia i uczestniczący styl kierowania, i tym bardziej 
unika się autokratycznych metod kierowania. Może 
jednak być tak, że pracownicy lepiej prosperujących 
firm cieszą się większym komfortem psychicznym 
z tytułu bezpieczeństwa zatrudnienia i pewności 
zarobków, i z tego powodu generalizują swój opty-
mizm na ocenę innych elementów środowiska pra-
cy. okazało się także, że najlepsze wydziały w naj-
lepszych firmach są zarządzane relatywnie bardziej 
demokratycznie niż wydziały słabsze. Z tym jednak, 
że pracownicy lepszych wydziałów częściej skarżą 
się na przesadne demonstrowanie władzy. 

Czym różnią się kierownicy najlepszych wydzia-
łów od reszty? Przede wszystkim tym, że kładą  
nacisk na zadania. Rola kierownika polega tu na 
inicjowaniu dyskusji i motywowaniu pracowników 
do dawania własnego wkładu w rozwiązywany 
problem oraz dbałości o to, aby pracownicy mieli  
wystarczającą liczbę informacji o celach zespołu i ich 
związku z celami organizacji. Rezultaty badań są 
dość podobne do klasycznych zaleceń autorów ame-
rykańskich, przedstawionych w postaci tzw. siatki 
stylów kierowania. Najlepsi kierownicy godzą troskę 
o produkcję z troską o ludzi w postaci tzw. zarządza-
nia zespołowego. Widać stąd, że zalecenia podręcz-
ników zagranicznych, dotyczące stylu kierowania, 
przystają do polskiej praktyki i kultury organizacyjnej, 

Tab. 2. Szkolenia i metody kierowania a efektywność w siedmiu firmach prywatnych (współczynniki 
korelacji Pearsona)  

Zakład pracy dobrze prosperuje 

Zakład informuje o szkoleniach 0,244 

Zakład organizuje szkolenia 0,264 

Zakład ułatwia nabywanie nowych umiejętności 0,217 

Kierownicy informują o oczekiwaniach klientów 0,308 

Kierownik dba o poinformowanie o celach zespołu i ich związku z celami 
firmy 

0,157 

Pracownik ma poczucie uczestnictwa w decyzjach dotyczących zespołu 0,204 

Kierownik zniechęca do wysuwania własnych pomysłów -0,210 

Kierownik akcentuje władczą pozycję częściej niż to konieczne -0,202 

N=228
Źródło: J.T. HRyNIEWICZ, Stosunki pracy…, op . cit ., s. 165.
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zatem powinny być szerzej, niż dotychczas, stoso-
wane. Pamiętać jednak należy, że związek między 
demokratycznym stylem kierowania a efektywnoś-
cią nie ma charakteru prostoliniowego. Zarówno 
po stronie pracowników, jak i cech pracy istnieją 
wyraźne warunki brzegowe, powodujące, że nie 
zawsze styl uczestniczący daje najwyższą możliwą 
efektywność. optymalny styl kierowania powinien 
być dopasowany do wspomnianych ograniczeń. Jed-
nak analiza tych uwarunkowań wymaga opracowania 
o znacznie większej objętości. 

przewidywane tendencje zmian  
w obszarze przedsiębiorstw  
i postaw pracowniczych 

a podstawie obserwacji wiodących tenden-
cji związanych z globalizacją oraz tworze-
niem się gospodarki opartej na wiedzy 

i zmianami kulturowymi w Europie Zachodniej może-
my oczekiwać w Polsce: 
zz wzrostu udziału w strukturze społecznej osób 

wysoko wykształconych, 
zz wzrostu zatrudnienia w „nowej gospodarce”, 
zz ekspansji wartości postmaterialistycznych; wraz 

ze wzrostem dobrobytu oraz sektorów nowej gospo-
darki rośnie nacisk na indywidualną samoreali-
zację9), 
zz wzrostu zainteresowania nierównościami spo-

łecznymi i krytyczną analizą gospodarki rynkowej 
(w następstwie kryzysu), 
zz większego udziału w kulturze wartości akcentu-

jących indywidualny komfort psychiczny, „obowią-
zek bycia szczęśliwym”, 
zz wzrostu znaczenia ruchów kobiecych, 
zz prawdopodobnego zainicjowania polityki prona-

talistycznej. 
W następstwie tych tendencji oczekiwać należy 

nieco większej aktywności intelektualnej w miej-
scu pracy, jak również zmniejszania się liczby osób 
o motywacjach afiliacyjno-obronnych. Ekspansja 
wartości postmaterialistycznych będzie prowadzić 
do większego niż obecnie znaczenia samorealiza-
cyjnego modelu motywacyjnego oraz osiągnięć, 
a także będzie wzmacniać zainteresowanie i nacisk 
na komfort psychiczny, kosztem wartości afiliacyj-
nych i finansowych. Ponadto wydatnie zwiększy się  
zapotrzebowanie pracowników na uczestniczący  
(demokratyczny) styl kierowania. Co nie oznacza, 
że style odgórne zupełnie nie będą mieć zastosowa-
nia, jednak ten sposób kierowania powinien pozbyć 
się barokowych naleciałości w postaci zmiennej 
emocjonalności i eksponowania dystansu oraz wła-
dzy i nabrać bardziej bezosobowego, biurokratycz-
nego charakteru. Niezależnie od tych przemian afi-
liacyjno-obronny model motywacyjny cechować się 
będzie dość dużą trwałością z racji dobrego ugrun-
towania w polskiej tradycji historycznej: katolickiej 
i wschodnioeuropejskiej. 

Dość prawdopodobne jest także upowszechnienie 
się nastrojów kontestatorskich wobec mechanizmów 
rynkowych i nierówności społecznych. Jeżeli tak, 
to upowszechniać się zaczną żądania spłaszczania  
tabel płacowych, a związki zawodowe zaczną wywie-
rać silny nacisk na rzecz wartościowania pracy. 

Wzrost znaczenia ruchów kobiecych skutko-
wać będzie naciskiem na różnego rodzaju parytety  

w polityce, dostęp do stanowisk kierowniczych 
i ujednolicenie płac. Ponadto, wraz z wkomponowa-
niem się tej problematyki w polską kulturą orga-
nizacyjną, rosnąć będzie nacisk na wszechstronne 
analizy relacji międzyludzkich i ich usprawnianie. 
Towarzyszyć temu będą wymagania dotyczące two-
rzenia warunków dla pracy typu „zero stresu”. 

Wspomniane wyżej kulturowe zmiany złożą się 
na niewykrystalizowany organizacyjnie, ale liczny 
ruch społeczny, nastawiony na indywidualny kom-
fort psychiczny. Codzienne trudności zawodowe 
zaczną być traktowane w kategoriach symptomów 
psychicznych. Wzrośnie wydatnie liczba porad psy-
chiatrycznych, jak również zwiększy się liczba skarg 
na mobbing – prawdziwy lub urojony. Wcześniej czy 
później pojawią się opracowania, prawdopodobnie 
nawet o charakterze naukowym, nastawione na zre-
formowanie funkcji kierowniczych przez uzupełnie-
nie ich o rolę „kierownika terapeuty”. 

Wobec dość alarmistycznych prognoz demogra-
ficznych, prawdopodobne jest zainicjowanie przez 
państwo polskie polityki pronatalistycznej, na wzór 
francuski, tym bardziej że przyniosła ona we Francji 
oczekiwane skutki. Prawdopodobnie polityka taka 
będzie realizowana nie tylko przez rząd i samorzą-
dy, ale także przez pracodawców, na których zosta-
ną nałożone ustawowe obowiązki w tym zakresie. 
Będzie to prowadzić do zmian wielkości i struk-
tury kosztów oraz pewnych zmian organizacyjnych 
(żłobki, przedszkola zakładowe, ruchomy czas pracy, 
zwolnienia itp.). 
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Summary 
New entrepreneurship is defined as a broad participation of 
managers and employees in everyday’s technical and orga-
nizational upgrading. From this point of view situation in 
polish enterprise is characterized. So as to change rank and 
file employees in „entrepreneurs” some conditions must 
be fulfilled: low level psychical cost of work, intellectual  
activity, motivations to attainment and democratic style of 
management. Research in 14 polish firms has proved that 
the best managers in the best departments follow this way. 
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