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O CYKLICZNOŚCI PROCESU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ORGANIZACJACH. 
PRÓBA OPRACOWANIA KONCEPCJI

Rafał Kusa

Wprowadzenie

P rzedsiębiorczość jest zjawiskiem występującym 
i  analizowanym zarówno na poziomie gospodarki, 

jak i organizacji. W niniejszym opracowaniu uwaga sku-
piona zostanie na poziomie organizacji. Przedsiębior-
czość organizacji jest postrzegana jako jedno ze źródeł 
ich sukcesu i jest przedmiotem coraz liczniejszych badań 
i koncepcji. Ich zróżnicowanie odzwierciedla złożoność 
tego zjawiska. Poszczególne koncepcje akcentują różne 
aspekty działalności (np. własność, ryzyko, innowacyj-
ność, wykorzystanie zasobów), przy czym w  ostatnich 
dziesięcioleciach uwaga badaczy zajmujących się przed-
siębiorczością koncentruje się przede wszystkim wokół 
rozpoznawania i  wykorzystywania sposobności przed-
siębiorczych. W  wielu koncepcjach przedsiębiorczość 
przedstawiana jest jako proces, który zwykle prowadzi 
do powstania nowych organizacji. Jednocześnie inne 
koncepcje koncentrują się na działaniach przedsiębior-
czych w  już istniejących organizacjach. Dostrzec moż-
na brak powiązań pomiędzy niektórymi koncepcjami, 
w  tym lukę pomiędzy przedsiębiorczością rozumianą 
jako proces prowadzący do powstania organizacji 
a przedsiębiorczością występującą w rozwiniętych orga-
nizacjach i stanowiącą istotny czynnik ich rozwoju. 

W opracowaniu przyjęto założenie o powtarzalności 
procesu przedsiębiorczości w  organizacji, a  przeprowa-
dzona analiza potwierdzi słuszność przyjęcia tego zało-
żenia. Podjęte problemy badawcze to brak w dotychcza-
sowej literaturze koncepcji ukazującej związek pomiędzy 
procesem przedsiębiorczości a  działaniami podejmo-
wanymi w  ramach przedsiębiorczości korporacyjnej 
oraz brak koncepcji odzwierciedlającej cykliczność 
procesu przedsiębiorczości realizowanego na poziomie 
organizacji. Celem artykułu jest wskazanie związków 
występujących pomiędzy procesami przedsiębiorczości 
prowadzącymi do powstania organizacji a  zachodzą-
cymi w  istniejących organizacjach oraz opracowanie 
koncepcji konsolidującej różne ujęcia procesu przed-
siębiorczości organizacyjnej i  eksponującej cykliczność 
tego procesu. 

W artykule dokonany zostanie przegląd procesowych 
koncepcji przedsiębiorczości oraz przeprowadzona ich 
analiza i  synteza, ukierunkowana na określenie stanu 
wiedzy na temat procesu przedsiębiorczości i jego znacze-
nia dla funkcjonowania i rozwoju organizacji. Przegląd 
obejmuje polskojęzyczne publikacje z  zakresu przedsię-

biorczości oraz angielskojęzyczne publikacje znajdujące 
się w  bazie EBSCO i  zawierające w  streszczeniach lub 
wśród słów kluczowych frazy „entrepreneurial process” 
lub „entrepreneurship process” (przegląd przeprowadzo-
ny był w  listopadzie 2015 r.). Wobec niewielkiej liczby 
koncepcji procesu przedsiębiorczości prezentowanych 
w  wyszukanych publikacjach dodatkowo zastosowano 
technikę „kuli śnieżnej”. Spośród zidentyfikowanych 
w publikacjach koncepcji procesu przedsiębiorczości po-
minięto propozycje w niewielkim stopniu odróżniające 
się od innych (pod względem wyodrębnionych w  nich 
etapów procesu przedsiębiorczego). W  artykule doko-
nana zostanie analiza porównawcza różnych koncepcji 
procesu przedsiębiorczości rozumianego jako tworzenie 
organizacji, a następnie przeprowadzona zostanie anali-
za koncepcji odnoszących się do procesu przedsiębior-
czości w  powstających i  istniejących organizacjach. Na 
podstawie tych analiz zaproponowany zostanie model 
obrazujący przedsiębiorczość jako cykliczny proces.

Przedsiębiorczość jako proces

W ielu badaczy zajmujących się zjawiskiem przedsię-
biorczości próbuje wskazać dominującą jego cechę, 

odróżniającą przedsiębiorczość od innych zjawisk, pod-
czas gdy dla innych przedsiębiorczość to zestaw zjawisk, 
czynności lub cech. R. Cantillon zwrócił uwagę na ryzyko 
podejmowane przez przedsiębiorcę, który „kupuje po ce-
nie pewnej, a  sprzedaje po  niepewnej” (Hisrich, Peters, 
1992, s. 6–7). J.B. Say podkreślał znaczenie doboru czyn-
ników produkcji i dążenie do wykorzystania ich w sposób 
zapewniający wyższą wydajność (Drucker, 1992, s.  30). 
J.A. Schumpeter (1995, s.  163) utożsamiał przedsiębior-
czość z  innowacyjnością, rozumianą jako wprowadzanie 
nowych pomysłów w życie. Z kolei I. Kirzner (2010, s. 41) 
za przejaw przedsiębiorczości uznawał dostosowanie 
środków realizacji obranych przez siebie celów do zmie-
niających się warunków działania.

Dla wielu badaczy przedsiębiorczość sprowadza się 
do tworzenia organizacji. W.B. Gartner (1989, s.  47) 
stwierdził wręcz, że „przedsiębiorców od nieprzedsię-
biorców odróżnia to, że przedsiębiorcy tworzą organiza-
cję, podczas gdy nieprzedsiębiorcy tego nie czynią”. W.B. 
Gartner i  J. Katz wskazali cztery wyznaczniki procesu 
tworzenia organizacji: intencja utworzenia organizacji, 
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dobór zasobów potrzebnych do jej utworzenia, okre-
ślenie granic organizacji (zakresu działania), wymiana 
zasobów z otoczeniem (Carter i  in., 1996, s. 153). Two-
rzenie przedsiębiorstwa nie jest natychmiastowe, lecz 
ewolucyjne (Gartner, 1985, s. 698). To proces obejmujący 
konceptualizację i wykonanie (Shook i in., 2003, s. 380). 
M. Hiroshi Oikawa (2011, s.  216) zauważa, że proces 
przedsiębiorczy nie może być zakończony na etapie 
rozpoczęcia działalności, lecz musi być kontynuowany 
aż do osiągnięcia stabilizacji. P.D. Reynolds i  S.B. Whi-
te porównali proces tworzenia organizacji do procesu 
biologicznego i wskazują na jego cztery etapy: poczęcie, 
ciąża, niemowlęctwo i dojrzewanie (Wagner, 2007, s. 15). 
K.E. Learned eksponuje czynniki poprzedzające decyzję 
o  założeniu przedsiębiorstwa. Zakładanie przedsiębior-
stwa określa on jako czterowymiarowy proces, na który 
składają się: skłonność do założenia firmy, towarzyszące 
temu intencje, poczucie sensu działania oraz ostatecznie 
decyzja, by rozpocząć własną działalność (Kurczewska, 
2013, s.  67). Według S.D. Sarasvathy, proces przedsię-
biorczy rozpoczyna się od pomysłu (odnoszącego się do 
produktu, potrzeb rynkowych czy też nowych technolo-
gii), a następnie poprzez decyzje przedsiębiorcze prowa-
dzi do założenia firmy (Kurczewska, 2013, s. 198).

Współcześnie w  definicjach przedsiębiorczości ak-
centowane są  sposobności przedsiębiorcze, rozumiane 
jako „sytuacje, w  których nowe dobra, usługi, materia-
ły i  metody organizacyjne mogą zostać wprowadzone 
i sprzedane po cenie wyższej niż koszt produkcji” (Shane, 
Venkatraman, 2000, s. 220). W tym nurcie przedsiębior-
czość definiowana jest jako „proces, poprzez który ludzie 

–  samodzielnie lub w  ramach organizacji –  podążają za 
sposobnościami bez względu na zasoby, którymi dyspo-
nują w danym momencie” (Stevenson, Jarillo, 1990, s. 23). 
Przedsiębiorczość obejmuje w  szczególności poszukiwa-
nie, identyfikację i wykorzystanie sposobności, a według 
niektórych autorów także ich tworzenie przez przedsię-
biorców. M.S. Wood i W. McKinley (2010, s. 68) określili 
nawet proces kreowania okazji, wyodrębniając etapy: do-
strzeżenia sposobności w  formie pomysłu i  jego imagi-
nacji, nadawania mu sensu (poprzez dyskusje z innymi), 
jego uprzedmiotowienia w  wyobraźni przedsiębiorcy 
(lub odrzucenia), a  w  dalszej kolejności jego urzeczy-
wistnienia. Samo rozpoznawanie sposobności obejmuje 
obserwację otoczenia w  poszukiwaniu nowych rynków, 
niezaspokojonych potrzeb, problemów występujących 
w  procesie pracy czy też pomysłów na nowe produkty 
(Franco, Haase, 2013, s.  680). W.D. Bygrave i  C. Hofer 
(1991, s. 14) określili ogólnie proces przedsiębiorczy jako 
wszystkie funkcje, aktywności i działania związane z do-
strzeganiem sposobności i tworzeniem organizacji dla ich 
wykorzystania. Według M.H. Morrisa (1998, s. 19), proces 
przedsiębiorczości obejmuje identyfikację sposobności, 
rozwój i  doskonalenie koncepcji, szacowanie i  pozyski-
wanie zasobów oraz wdrożenie. W podobny sposób pro-
ces przedsiębiorczości określają R.D. Hisrich, M.P. Peters 
i D.A. Shepherd (2005), przy czym oprócz identyfikacji 
sposobności, rozwoju biznesplanu, zapewnienia potrzeb-
nych zasobów, do procesu przedsiębiorczości włączają 

oni także zarządzanie utworzonym przedsiębiorstwem. 
S. Shane akcentuje w  procesie przedsiębiorczości możli-
wości nowego połączenia zasobów dla osiągnięcia zysku. 
Według niego, proces przedsiębiorczości rozpoczyna się 
od identyfikacji sposobności i jej oceny, która prowadzić 
może do decyzji o wykorzystaniu sposobności, po czym 
zasoby są  pozyskiwane i  w  nowy sposób organizowane, 
a  następnie rozwijana jest strategia działania (Kurczew-
ska, 2013, s. 68–69).

A. Ardichvili, R. Cardozo i S. Ray (2003, s. 106) ekspo-
nują poprzedzający utworzenie przedsiębiorstwa proces 
rozwoju sposobności, który obejmuje rozpoznanie spo-
sobności, jej ocenę i  rozwój (który traktować możemy 
jako tworzenie koncepcji wykorzystania sposobności). 
Autorzy ci zwracają uwagę na czynniki poprzedzające 
sam proces rozwoju sposobności, wśród których wy-
mieniają m.in. przedsiębiorczą czujność i  predyspo-
zycje osobowościowe (w  tym optymizm, skuteczność, 
kreatywność). 

Spośród procesowych koncepcji przedsiębiorczości 
polskich autorów wskazać można, jako jedną z  pierw-
szych, czteroetapowy model zaproponowany przez J. Tar-
galskiego (2003, s.  8–9), który obejmuje: rozpoznanie 
szans i możliwości działania na rynku, opracowanie planu 
działalności (biznesplanu) i  zgromadzenie (przygotowa-
nie) niezbędnych zasobów, powstanie (założenie) przed-
siębiorstwa i prowadzenie przedsiębiorstwa przez kolejne 
fazy jego rozwoju. 

W  tabeli 1 zestawiono wybrane koncepcje procesu 
przedsiębiorczości z  uwzględnieniem wyodrębnionych 
etapów procesu. Ze względu na odmienną perspektywę 
i  terminologię stosowaną w  wyszczególnionych koncep-
cjach przyjęty podział i  umiejscowienie poszczególnych 
etapów w kilku przypadkach dokonane zostało w sposób 
przybliżony na podstawie opisu danego procesu.

Zestawienie przedstawione w tabeli 1 uwidacznia róż-
nice między poszczególnymi koncepcjami procesu przed-
siębiorczości. Jednak równocześnie zauważyć można, że 
pewne elementy powtarzają się w  większości koncepcji. 
Należą do nich: dostrzeżenie sposobności, konceptu-
alizacja i  planowanie oraz tworzenie przedsiębiorstwa. 
W  wielu koncepcjach wyodrębniony został także etap 
pozyskiwania zasobów (poprzedzający utworzenie or-
ganizacji). Te etapy można określić jako rdzeń procesu 
przedsiębiorczości. W  niektórych koncepcjach są  one 
poprzedzone wystąpieniem skłonności i  intencji przed-
siębiorczych, w  innych wyodrębniony został także etap 
związany z funkcjonowaniem organizacji po jej założeniu. 

Wydaje się, że koncepcje te w  wyczerpujący sposób 
przedstawiają proces prowadzący do powstania organi-
zacji. Jednak przyjmują one w  większości przypadków, 
że proces przedsiębiorczości kończy się wraz z utworze-
niem organizacji. Tymczasem jeśli przyjąć, że działania 
przedsiębiorcze ukierunkowane są  na wykorzystanie 
sposobności, to samo utworzenie przedsiębiorstwa trud-
no traktować jako osiągnięcie celu – jest to raczej tylko 
pewien ważny etap na drodze do realizacji celu, jakim 
jest osiąganie korzyści (ekonomicznych lub społecznych) 
związanych z  dostrzeżoną sposobnością, natomiast ich 
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Tab. 1. Wybrane koncepcje procesu przedsiębiorczości

Autorzy 
koncepcji

Etapy procesu przedsiębiorczego

wystąpienie 
skłonności

wystąpienie 
intencji

dostrze-
żenie 

sposobności

konceptua- 
lizacja 
i plano-
wanie

decyzja 
o podjęciu 
działania

pozyski-
wanie 

zasobów

tworzenie 
przedsię-
biorstwa

funkcjono- 
wanie 

organizacji

Katz, Gartner 
(1988) -

intencja 
stworzenia 
organizacji

à

dobór 
zasobów 
i określenie 
zakresu 
działania 
organizacji

à
przemieszcza-
nie zasobów - -

Bygrave, 
Hofer (1991) - - dostrzeżenie 

sposobności à à à

tworzenie  
organizacji dla 
wykorzystania 
sposobności

-

Learned 
(1992)

skłonność 
do założenia 
firmy

intencje i po-
czucie sensu 
działania

à à

decyzja 
o rozpoczęciu 
własnej 
działalności

- - -

Sarasvathy 
(1997) - - pomysł à

decyzje 
przedsię-
biorcze

à firma -

Reynolds,
White (1997)

- - - - poczęcie ciąża niemowlęctwo dojrzewanie

Morris (1998) - - identyfikacja 
sposobności

rozwój 
i doskonale-
nie koncepcji

à
szacowanie 
i pozyskiwa-
nie zasobów

wdrożenie -

Shane (2003) - - identyfikacja 
sposobności

ocena 
sposobności

decyzja o wy-
korzystaniu 
sposobności

pozyskanie 
zasobów i ich 
organizacja 
w nowy 
sposób

à
rozwój strate-
gii działania

Shook, Priem, 
McGee (2003) - - - konceptu-

alizacja à à wykonanie -

Targalski 
(2003) - -

rozpoznanie 
szans 
i możliwości 
działania 

opracowanie 
planu 
działalności

à
zgromadzenie 
zasobówa

powstanie 
przedsię-
biorstwa

prowadzenie 
przedsię-
biorstwa 

Hisrich, 
Peters, 
Shepherd 
(2005) 

- - identyfikacja 
sposobności

rozwój 
biznesplanu à

zapewnienie 
wymaganych 
zasobów

à

zarządzanie 
utworzonym 
przedsię-
biorstwem

Ardichvili, 
Cardozo, 
Ray (2007)

predyspozycje 
osobowościo-
we i czujność 
przedsię-
biorcza

à
rozpoznanie 
i ocena 
sposobności

konceptu-
alizacja à à

tworzenie 
przedsię-
biorstwa

-

a W koncepcji J. Targalskiego opracowanie planu działalności i zgromadzenie zasobów stanowią jeden etap
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Ardichvili i in., 2003, s. 106; Bygrave, 1991, s. 14; Carter i in., 1996, s.153; Hisrich, i in., 
2005; Kurczewska 2013, s. 67, 68–69, 198; Morris, 1998, s. 19; Shook i in., 2003, s. 380; Targalski, 2003, s 8–9). 

osiągnięcie zależy w  znacznym stopniu od tego, jak 
utworzona organizacja będzie funkcjonować. Ponadto 
założyciel organizacji nie przestaje być przedsiębiorcą 
wraz z  utworzeniem przedsiębiorstwa –  od strony for-
malnej dopiero wtedy się nim staje (od momentu reje-
stracji przedsiębiorstwa).

Przedsiębiorczość 
w funkcjonującej organizacji

R ównolegle do rozwoju koncepcji przedsiębiorczości, 
rozumianej jako tworzenie nowych organizacji dla 

wykorzystania dostrzeżonych sposobności, rozwijane 
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są  koncepcje dotyczące przedsiębiorczych działań po-
dejmowanych w  istniejących organizacjach. Działania 
te analizowane są  w  ramach koncepcji zarządzania 
przedsiębiorczego, strategicznej przedsiębiorczości czy 
przedsiębiorczości korporacyjnej, określanej też jako 
intraprzedsiębiorczość.

Przedsiębiorczość korporacyjna odnosi się przede 
wszystkim do dużych organizacji. Jedną z ich cech jest to, 
że są one zarządzane przez zespoły kierowników, którzy 
nie są  ich właścicielami, lecz pracownikami i  przyjmują 
często w  swojej pracy administracyjny styl zarządzania. 
Dążąc do podniesienia poziomu sprawności realizo-
wanych na dużą skalę operacji oraz minimalizowania 
związanego z nimi ryzyka, opracowują szczegółowe pro-
cedury postępowania, które często ograniczają pracowni-
ków w  wykorzystywaniu pojawiających się sposobności. 
Przedsiębiorczość korporacyjna postrzegana jest jako 
sposób rozwoju kreatywności i innowacyjności wewnątrz 
korporacji (Piasecki, 1997, s. 43). Odnosi się ona zarówno 
do rozwiązań organizacyjnych, jak i systemu motywowa-
nia, a jednym z jej celów jest wykorzystanie przedsiębior-
czych postaw i inicjatyw pracowników. Przedsiębiorczość 
korporacyjna opiera się bowiem na ludziach: przedsię-
biorcach rozwijających działalność organizacji oraz kie-
rownikach, którzy ich wspierają (Kelley, 2011, s. 74). 

Działania przedsiębiorcze podejmowane w  istniejącej 
organizacji związane są ze sposobnościami. Obejmują za-
równo poszukiwanie sposobności, jak i sposobów ich wy-
korzystania, planowanie działań wraz z oceną ryzyka oraz 
inicjowanie przedsięwzięć, w tym pozyskiwanie zasobów 
oraz tworzenie struktur i  zespołów, a  następnie przed-
siębiorcze zarządzanie zainicjowanym przedsięwzięciem. 
Działania te stanowią elementy procesu przedsiębiorczo-
ści korporacyjnej, „poprzez który pojedyncze osoby lub 
grupy osób, w  powiązaniu z  istniejącą organizacją, two-
rzą nową organizację lub inicjują odnowę lub innowacje 
w obecnej organizacji” (Morris, Kuratko, 2002, s. 31).

Nowo powstałe przedsiębiorstwa są  przedmiotem 
zainteresowania zarządzania małymi i  średnimi przed-
siębiorstwami. Ten obszar wiedzy koncentruje się na 
podstawowym problemie tychże przedsiębiorstw, czyli 
ograniczonych zasobach, do jakich mają one dostęp, 
a nie na dalszym poszukiwaniu sposobności. Tymczasem 
w  koncepcjach rozwoju organizacji, np. zaproponowa-
nych przez I. Adizesa czy R.E. Quinna i K. Cammerona 
(Machaczka, 1998, s.  70–90), przedsiębiorczość przed-
stawiana jest jako jeden z  czynników determinujących 
rozwój organizacji, zwłaszcza w początkowych okresach 
funkcjonowania organizacji, a  osłabienie postaw przed-
siębiorczych, następujące często wraz ze wzrostem orga-
nizacji, postrzegane jest jako słabość, a  niekiedy wręcz 
zagrożenie dla dużych i  rozwiniętych organizacji (co 
zresztą stało się przyczyną powstania koncepcji przed-
siębiorczości korporacyjnej).

Odnosząc teorię przedsiębiorczości do funkcjonowa-
nia organizacji na różnych etapach jej rozwoju, wydaje 
się, że mamy do czynienia z luką pomiędzy analizą dzia-
łań ukierunkowanych na powstanie organizacji a analizą 
działań przedsiębiorczych w rozwiniętych organizacjach. 

Koncepcja cykliczności procesu 
przedsiębiorczości organizacyjnej

W yzwaniem dla teorii przedsiębiorczości staje się 
analiza przekształcania przedsiębiorczych działań 

ukierunkowanych na powstawanie organizacji w przedsię-
biorcze działania w nowo powstałej organizacji. W świetle 
wiedzy na temat sposobności przedsiębiorczych wydaje się, 
że po utworzeniu organizacji powinny w niej być kontynu-
owane działania składające się na proces przedsiębiorczy, 
nawet jeśli nie byłyby one ukierunkowane na powstanie 
kolejnej organizacji, ani nawet odnowę organizacji (wszak 
ta jest „nowa”), lecz na inicjowanie nowych przedsięwzięć, 
które realizowane byłyby w  ramach istniejącej struktury. 
Jednak w  praktyce w  pierwszym okresie funkcjonowania 
organizacji często obserwujemy nastawienie na poszukiwa-
nie sposobów pełnego wykorzystania wcześniej dostrzeżo-
nej sposobności, będącej powodem utworzenia organizacji. 

Działając w  zmiennym otoczeniu, organizacje stają 
w obliczu kolejnych sposobności, na wychwytywanie i wy-
korzystywanie których powinny być przygotowane. Można 
założyć, że przedsiębiorczość jest atrybutem pożądanym 
na każdym etapie rozwoju organizacji, włącznie z okresem 
poprzedzającym jej powstanie, a  inicjowanie kolejnych 
procesów przedsiębiorczych powinno być elementem 
funkcjonowania organizacji. Uzasadnione wydaje się za-
tem traktowanie procesu przedsiębiorczości organizacyjnej 
jako procesu stale występującego w organizacji, aczkolwiek 
możliwe jest różne jego nasilenie na poszczególnych eta-
pach rozwoju organizacji. Można przyjąć, że procesy przed-
siębiorcze występują w organizacji w sposób powtarzalny, 
a kolejne jego cykle są do siebie podobne1. Każdy taki cykl 
procesu obejmuje identyfikację sposobności i  sposobów 
ich wykorzystania, planowanie i ocenę ryzyka, inicjowanie 
działalności (w  tym pozyskiwanie zasobów i  wdrażanie 
struktur, operacji i  procesów) oraz prowadzenie działal-
ności (w  ramach dotychczasowej lub nowej organizacji). 
W odniesieniu do organizacji nie mamy zatem do czynienia 
z początkiem i końcem procesu przedsiębiorczego, a raczej 
z początkiem i końcem kolejnych cykli tego procesu, które 
mogą być ze sobą bezpośrednio powiązane. Może on być 
zatem przedstawiony jako proces cykliczny (rys. 1). 

Kolejne cykle procesu przedsiębiorczego inicjowane 
w  istniejących organizacjach są  konsekwencją pierwsze-
go cyklu, którego efektem było powstanie tej organizacji. 
Pierwsze fazy kolejnych cykli (czyli identyfikacja nowych 
sposobności i sposobów ich wykorzystania) są w znacznym 
stopniu uwarunkowane sposobem prowadzenia działalno-
ści (ostatnia faza poprzedniego cyklu), dlatego są  one ze 
sobą powiązane (mimo że dotyczą nowych przedsięwzięć 
bazujących na nowych sposobnościach). Kolejne cykle nie 
muszą zmierzać do powołania nowej organizacji, co było 
celem pierwszego cyklu. Przedsięwzięcia zainicjowane 
w kolejnych cyklach mogą być realizowane w  ramach ist-
niejących organizacji, w tym w ramach jej nowych części. 

Pierwszy cykl procesu przedsiębiorczości różni się od 
kolejnych tym, że obejmuje na etapie inicjowania dzia-
łalności szereg działań prawnych związanych z  rejestra-
cją nowej organizacji. To, co istotnie odróżnia kolejne 
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cykle od pierwszego, to warunki realizacji ich pierwszych 
faz – poszukiwanie nowych sposobności oraz sposobów 
ich wykorzystania, jak również planowanie oraz inicjo-
wanie działalności odbywają się w  istniejących orga-
nizacjach i  w  oparciu o  ich zasoby. O  ile w  pierwszym 
cyklu uczestniczą tylko przedsiębiorcy-założyciele, o tyle 
w kolejnych cyklach uczestniczyć mogą pracownicy (in-
traprzedsiębiorcy). Tym samym zespoły zaangażowane 
w  kolejnych cyklach przedsiębiorczości, związanych 
z kolejnymi sposobnościami, mogą mieć większy poten-
cjał niż całe nowe przedsiębiorstwo powstające w oparciu 
o  pierwszą sposobność. W  kolejnych cyklach przedsię-
biorczości istotne stają się warunki wewnętrzne, które 
nie występowały w pierwszym cyklu, w tym rozwiązania 
organizacyjne, poziom autonomii na stanowisku pracy 
czy system wynagradzania, a także kultura organizacyjna, 
która może być świadomie kształtowana już od początku 
funkcjonowania organizacji. Czynnikiem ograniczają-
cym przedsiębiorcze zachowania, w  tym poszukiwanie 
nowych sposobności, w  pierwszym okresie działalności 
może okazać się przywiązanie do pierwotnego pomysłu 
i  brak gotowości do zarzucenia go na rzecz nowej (po-
tencjalnie atrakcyjniejszej) sposobności lub przynajmniej 
uznania nowej sposobności za wartą uwagi. W istniejącej 
organizacji nowe sposobności mogą być oceniane przez 
pryzmat posiadanych już zasobów i wcześniej przyjętych 
rozwiązań. Ze względu na nie wprowadzenie nowych 
przedsięwzięć postrzegane może być jako obarczone 
większym ryzykiem, które odnosi się już nie tylko do 
nowego przedsięwzięcia, ale także do całej organizacji, 
w tym wcześniej zainicjowanych przedsięwzięć.

Częstotliwość inicjowania kolejnych cykli procesu 
przedsiębiorczości zależy zarówno od czynników we-
wnętrznych, jak i  zewnętrznych. Można oczekiwać, że 
im większa zmienność otoczenia i  częściej pojawiające 
się sposobności, tym częściej będą inicjowane procesy 
przedsiębiorczości. Czynnikiem wymuszającym ini-
cjowanie procesu przedsiębiorczego wydaje się także 
nasilenie konkurencji –  przedsiębiorcy muszą liczyć 
się z  tym, że niewykorzystana przez nich sposobność 
zostanie podjęta przez ich konkurentów, którzy dzięki 
niej mogą wzmocnić swoją pozycję rynkową, dlatego też 
w warunkach silnej konkurencji będą wykazywać wzmo-
żoną czujność na nowe sposobności i  gotowość do ich 
wykorzystania. 

Możliwe zastosowanie 
i ograniczenia koncepcji

Z aproponowana koncepcja przedstawia w  uprosz-
czony sposób złożone procesy przedsiębiorcze 

zachodzące w  organizacjach. Eksponuje ona powta-
rzalność tych procesów i związki pomiędzy jego kolej-
nymi cyklami, co stanowi o jej oryginalności. Pamiętać 
jednak należy, że zaprezentowana koncepcja jest wyni-
kiem rozważań teoretycznych prowadzonych na bazie 
analizy literatury przedmiotu i  wymaga empirycznej 
weryfikacji.

Koncepcja opisująca przedsiębiorczość jako cy-
kliczny proces może być pomocna w  interpretowaniu 
przedsiębiorczości w organizacjach znajdujących się na 
różnych etapach swojego rozwoju, a  także w  analizie 
zależności pomiędzy przedsiębiorczymi działaniami 
podejmowanymi w  organizacjach a  ich rozwojem. 
Zaproponowana koncepcja może okazać się szczegól-
nie przydatna w  analizie procesów przedsiębiorczych 
w nowo powstałych organizacjach, w okresie pomiędzy 
pierwszym cyklem (którego efektem jest powstanie 
organizacji) a  cyklami, które inicjowane są  w  później-
szych okresach działalności organizacji. W  wymiarze 
praktycznym poznanie specyfiki tych początkowych 
cykli procesu przedsiębiorczości może pomóc w utrzy-
maniu aktywności przedsiębiorczej na poziomie 
gwarantującym ciągłe wykorzystywanie sposobności 
i zapobieganiu osłabieniu działań przedsiębiorczych do 
poziomu, przy którym trzeba podejmować działania 
zmierzające do rozwijania ich od podstaw. Prawidło-
wości związane z  powtarzalnością procesu przedsię-
biorczości mogą znaleźć zastosowanie w  procesie za-
rządzania organizacją (zarówno w obszarze planowania 
i kontroli, jak i kształtowania struktur organizacyjnych 
czy motywowania), zwłaszcza w kontekście zmienności 
otoczenia i  narastającej konkurencji, które uwypu-
klają znaczenie umiejętności wykorzystywania okazji 
przedsiębiorczych.

Koncepcja bazuje na szerokim ujęciu zjawiska, 
uwzględniającym różne atrybuty przedsiębiorczości, 
w  tym proaktywność, innowacyjność i  gotowość do 
podejmowania ryzyka. Atrybuty te występują w różnym 
natężeniu na poszczególnych etapach procesu przedsię-
biorczości – zaproponowana koncepcja stanowić może 

Rys. 1. Koncepcja cykliczności procesu przedsiębiorczości organizacyjnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Targalski, 2003, s. 8–9)
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podstawę analizy ich wpływu na skuteczność procesu 
przedsiębiorczości w  kolejnych jego cyklach. Dzięki 
uogólnionemu opisowi etapów procesu przedsiębior-
czości zaproponowaną koncepcję odnieść można do 
różnych typów organizacji, w tym także organizacji nie-
komercyjnych i  zachodzących w  nich procesów przed-
siębiorczości społecznej i publicznej.

Prostota i  uniwersalność modelu stanowią równo-
cześnie źródła jego ograniczeń. Zaprezentowany model 
(rys. 1) koncentruje się na powtarzalności procesów 
przedsiębiorczych zachodzących w  organizacjach, jed-
nak nie odzwierciedla wszystkich możliwych sytuacji 
i  zależności. Model sugeruje, że kolejny cykl rozpo-
czyna się po  zakończeniu poprzedniego. Tymczasem 
procesy przedsiębiorczości związane z  różnymi spo-
sobnościami mogą być realizowane w  różnym tempie 
i  niezależnie od siebie, co oznacza, że pewne procesy 
mogą być realizowane równocześnie, a  zainicjowanie 
nowego przedsięwzięcia nie zawsze wymaga zakończe-
nia poprzedniego. Ponadto zaproponowany model nie 
odzwierciedla ani nasilenia, ani częstotliwości procesów 
przedsiębiorczych. Tymczasem w  działalności przed-
siębiorstwa zaobserwować możemy okresy niskiego 
poziomu przedsiębiorczości, kiedy to realizują one bez 
zmian przyjęty wcześniej plan, nie inicjując nowych 
przedsięwzięć i związanych z nimi kolejnych cykli pro-
cesu przedsiębiorczości, ale także okresy wzmożonej 
aktywności o  charakterze przedsiębiorczym. Model 
odzwierciedla zjawiska zachodzące w  organizacjach 
zarządzanych w sposób przedsiębiorczy. W odniesieniu 
do wielu organizacji, w  których przedsiębiorczość nie 
jest atrybutem docenianym i  rozwijanym, stanowić on 
może jedynie inspirację do przyszłych działań. 

Podsumowanie

P rzedsiębiorczość przedstawiana jest w  wielu kon-
cepcjach jako proces. Takie ujęcie pozwala na ana-

lizę zjawiska przedsiębiorczości z uwzględnieniem jego 
dynamiki, odzwierciedlając nie tylko statyczny obraz 
organizacji czy przedsiębiorcy, ale także podejmowa-
ne przez nich działania i  ich następstwa. Rezultatem 
pierwotnego procesu przedsiębiorczości jest powstanie 
nowej organizacji i  na tym procesie koncentruje się 
większość koncepcji przedsiębiorczości. Jednak działa-
nia przedsiębiorcze są inicjowane także w istniejących 
organizacjach i przyczyniają się do ich rozwoju. W ar-
tykule przyjęto założenie o  powtarzalności procesu 
przedsiębiorczości w organizacji oraz podjęto problem 
braku opisu tejże powtarzalności w teorii przedsiębior-
czości. W  wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzo-
no, że w wielu organizacjach proces przedsiębiorczości 
jest realizowany w sposób ciągły, a ponadto ma charak-
ter cykliczny, gdyż pewne jego elementy powtarzają się 
w  tej samej kolejności. Kolejne cykle procesu przed-
siębiorczości wykazują wiele podobieństw względem 
siebie, zwłaszcza jeśli rozpatrywane są  z  perspektywy 
sposobności przedsiębiorczych i  działań podejmowa-
nych w celu ich identyfikacji i wykorzystania. Powyższe 

prawidłowości odzwierciedlone zostały w  zapropono-
wanej w artykule koncepcji cykliczności procesu przed-
siębiorczości, która częściowo rozwiązuje problem 
braku opisu powtarzalności procesu przedsiębiorczości 
w organizacji. 

Uznanie procesu przedsiębiorczości za powtarzalny, 
jak również przyjęcie, że kolejne jego cykle nie muszą 
kończyć się powstaniem nowej organizacji, skłania 
do modyfikacji definicji procesu przedsiębiorczości, 
poprzez zastąpienie określenia „tworzenie organizacji” 
sformułowaniem „inicjowanie przedsięwzięć”. A zatem 
celem procesu przedsiębiorczości staje się inicjowanie 
przedsięwzięć mających na celu wykorzystanie spo-
sobności. Potraktowanie aktywności przedsiębiorczej 
w  organizacji jako powtarzalnego procesu ma także 
praktyczne implikacje, czyniąc go elementem przedsię-
biorczego stylu zarządzania i ważnym aspektem zarzą-
dzania rozwojem organizacji. 

Wyniki przeprowadzonej w artykule analizy koncep-
cji procesu przedsiębiorczości oraz przedsiębiorczości 
korporacyjnej potwierdzają słuszność przyjętego w  ar-
tykule założenia, że proces przedsiębiorczości ma w or-
ganizacjach charakter cykliczny. Zjawisko cykliczności 
procesu przedsiębiorczości wymaga jednak dalszego 
poznania. Na podstawie dotychczasowych rozważań 
i zarysowanej koncepcji cykliczności procesu przedsię-
biorczości sformułować można szczegółowe problemy 
i hipotezy badawcze odnoszące się do poszczególnych 
aspektów tego zjawiska, które będzie można poddać 
empirycznej weryfikacji. Wśród wyzwań, przed któ-
rymi staje teoria przedsiębiorczości organizacyjnej, 
znajduje się dalsze poznanie całego procesu przedsię-
biorczości (od wystąpienia intencji przedsiębiorczych 
po  fazę przedsiębiorczego zarządzania już istniejącą 
organizacją), jak również poszczególnych jego cykli 
(zwłaszcza cykli realizowanych w początkowym okresie 
funkcjonowania organizacji). Zagadnienia te wymagają 
dodatkowych studiów, które uwzględniałyby znaczenie 
poszczególnych atrybutów przedsiębiorczości oraz 
zróżnicowanie procesu przedsiębiorczości na kolejnych 
etapach rozwoju organizacji. Ponadto wskazane jest 
określenie ewentualnych różnic pomiędzy przebiegiem 
kolejnych cykli procesu przedsiębiorczości w  różnych 
(np. pod względem dominujących celów czy rodzaju 
i  skali działalności) organizacjach. Odrębnym zagad-
nieniem wartym dalszych analiz jest wpływ procesu 
przedsiębiorczości na efektywność i rozwój organizacji. 
Wyniki analiz poświęconych procesowi przedsiębior-
czości w organizacjach i wyżej wskazanym jego aspek-
tom przyczynić się mogą do rozwoju teorii przedsię-
biorczości, ale także stanowić mogą źródło inspiracji 
dla praktyki zarządzania organizacjami.
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Przypis

1) Pojęcie cykliczności pojawia się w rozważaniach dotyczących 
przedsiębiorczości organizacyjnej w  odniesieniu do zmian 
stylu zarządzania i struktur organizacyjnych (Morris, Kuratko, 
2002, s. 206).
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On Recurrence of Entrepreneurial Process in 
Organisation. An Attempt to Conceptualise

Summary

The aim of the paper is to identify the recurrent elements 
of the process of organisational entrepreneurship and 
connections between these elements. In the literature, the 
entrepreneurial process is related mostly to a  creation of 
new organisations. However, in the changing environment, 
entrepreneurial activity focused on opportunity 
identification and pursuing, is a  desirable attribute of 
each organisation. The literature study of the concepts of 
the entrepreneurial process indicates the gap between the 
theories of entrepreneurial process of creating new ventures 
and process concepts of corporate entrepreneurship. 
In the paper, the entrepreneurial process in organisations 
is presented as a  cyclical one. The following steps 
are pointed out within the confines of that process: 
identification of an opportunity and ways of pursuing 
it, planning and risk-assessment, initiating the activity 
(including resource mobilisation and implementing 
structures, operations and processes) and running the 
business (within the confines of previously existing 
or newly founded organisation). These activities are 
recurring, with different frequency, at different stages of 
development of organisations, and they lead to initiating 
new ventures based on new opportunities. However, not 
every cycle is aimed to create a  new organisation, and 
some following cycles are a  consequence of recent ones. 
The proposed concept of cyclical entrepreneurial process 
enables to link the process theories reflecting a creation 
of organisations with corporate entrepreneurship, and 
through this, contributes to the theory of entrepreneurial 
management.
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