
WPROWADZENIE

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodego pokolenia staje się konieczno
ścią wobec współczesnych warunków rozwoju. Wzrost znaczenia cech i zachowań 
przedsiębiorczych determinują przesłanki znacznej dynamiki zmian w otocze
niu, ich nieprzewidywalność oraz rosnąca konkurencja, wymuszające kreatywne 
i innowacyjne rozwiązania. Kariera zawodowa osób wchodzących na rynek pracy 
naznaczona jest zatem umiejętnością budowania kapitału przedsiębiorczości - zaku
mulowanych kompetencji predestynujących do dokonywania satysfakcjonujących 
wyborów, nie tylko w kwestii zawodu i wykonywanej pracy, ale ogólnie w życiu. 
Gromadzony kapitał przedsiębiorczości pozwala na poczucie względnej niezależ
ności wobec trudnej sytuacji na rynku pracy, braku perspektyw zatrudnienia bądź 
może stanowić podstawę świadomego wyboru samozatrudnienia jako alternatywnej 
ścieżki kariery.

Problematyka monografii wychodzi naprzeciw aktualnym wyzwaniom stoją
cym zarówno przed młodymi ludźmi u progu ich kariery zawodowej, jak również 
przed gospodarką krajową (zakładanie własnej działalności gospodarczej, two
rzenie nowych miejsc pracy, zmniejszanie bezrobocia, wzrost konkurencyjności). 
W związku z powyższym istnieje potrzeba ukazania młodym ludziom praktycznych 
sposobów i możliwości budowania własnego kapitału przedsiębiorczości.

Publikacja powstała w ramach projektu pt. „Zbuduj kapitał przedsiębiorczości!”, 
realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski z Narodowym Bankiem Polskim 
w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości młodzieży1 wybranych 
szkół średnich o profilu ekonomicznym w zakresie możliwości i sposobów budowa
nia własnego kapitału przedsiębiorczości jako jednego z rodzajów kapitału kariery 
oraz upowszechnienie wiedzy w tym zakresie. Dzięki realizacji projektu dokonano 
oceny przedsiębiorczości uczniów szkół o profilu ekonomicznym, przyczyniono się 
do wzmocnienia postaw i zachowań przedsiębiorczych oraz poszerzenia wiedzy 
z zakresu szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej.

' Pod pojęciem młodzieży należy w tym przypadku rozumieć osoby nastoletnie znajdujące 
się na poziomie edukacji utożsamianym ze szkolą średnią (maturalną).

2 Przywoływana w niniejszej monografii kategoria pojęciowa: uczniowie, odnosi się przede 
wszystkim do uczniów szkół średnich uczestniczących w projekcie.

Głównym celem monografii jest prezentacja wpływu warsztatów dydaktycz
nych przeprowadzonych w ramach ww. projektu, poświęconych budowie kapitału 
przedsiębiorczości, na poziom wiedzy uczniów - uczestników warsztatów2. Do 
osiągnięcia celu głównego posłużyły cele pomocnicze, związane z czterema etapami 
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badań (których wyniki zostały poddane analizie w warstwie badawczej monografii), 
a mianowicie:
1. przedstawienie wpływu warsztatów dydaktycznych na poziom wiedzy ich 

uczestników w zakresie praktycznych sposobów budowania kapitału przed
siębiorczości,

2. zaprezentowanie oddziaływania warsztatów dydaktycznych na stan wiedzy ich 
uczestników w odniesieniu do wybranych uwarunkowań kształtowania ścieżki 
zawodowej osób młodych,

3. przedstawienie wpływu warsztatów dydaktycznych na poziom wiedzy i umiejęt
ności ich uczestników w zakresie tworzenia biznesplanu, będącego podstawowym 
dokumentem planistycznym przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej,

4. zaprezentowanie oddziaływania warsztatów dydaktycznych na stan wiedzy ich 
uczestników w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej.
Monografia naukowa, jako efekt końcowy projektu, ma również na celu upo

wszechnienie jego najważniejszych rezultatów. Zawiera ponadto rekomendacje 
dotyczące kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół średnich.

Na podstawie przeglądu literatury oraz obserwacji dokonanych podczas prze
prowadzonych warsztatów dydaktycznych sformułowano następującą hipotezę 
badawczą: Prowadzone warsztaty, dodatkowe do programu nauczania w szkole, 
z zakresu budowy kapitału przedsiębiorczości, podnoszą poziom wiedzy uczniów.

Metody badawcze wykorzystane w opracowaniu to m.in. studia literatury przed
miotu {desk research) oraz metoda sondażu o charakterze oceniającym poprawność 
odpowiedzi respondentów, z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety 
(badania ilościowe). Ankieta została skierowana do uczniów przed ich udziałem 
w warsztatach oraz po zakończeniu warsztatów. Na podstawie otrzymanych 
wyników oceniono poprawność odpowiedzi udzielonych na postawione pytania 
badawcze. W trakcie badań połączone zostały dwie techniki badawcze takie, jak: 
CAWI (technika wywiadu bezpośredniego, podczas którego respondenci otrzymali 
kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia) oraz PAPI (wywiad bezpośredni 
zrealizowany przy użyciu papierowej ankiety wypełnianej przy pomocy przeszko
lonego ankietera). Grupę badawczą stanowili uczniowie szkół średnich o profilu 
ekonomicznym, zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Dobór 
próby badawczej, liczącej 200 osób, był celowy. Badania przeprowadzono wśród 
uczniów, którym kwestie związane z przedsiębiorczością nie są obce, ponieważ 
w treściach programowych przewidzianych do realizacji przez szkoły, do których 
uczęszczają, znajdują się przedmioty o charakterze ekonomicznym, w tym ukierun
kowane na rozwój przedsiębiorczości (np. podstawy przedsiębiorczości, działalność 
gospodarcza w branży ekonomicznej, sporządzanie biznesplanu, czy biznesplan w 
praktyce). Badania ex ante zostały zrealizowane w okresie listopad - grudzień 2019 
roku, natomiast badania ex post w kwietniu 2020 roku.

Monografia składa się z dwóch części: teoretycznej i badawczej, obejmujących 
łącznie sześć rozdziałów. We wszystkich podjęta została problematyka zbieżna z 
zagadnieniami poruszanymi w trakcie warsztatów dydaktycznych, przeprowadzo
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nych w ramach projektu. Tematyka warsztatów koncentrowała się wokół zagadnień 
związanych z budowaniem kapitału przedsiębiorczości, uwzględniała m.in. takie 
tematy jak: praktyczne przykłady budowania kapitału przedsiębiorczości, wybrane 
uwarunkowania kształtowania ścieżki zawodowej, zasady opracowywania bizne- 
splanu, uwarunkowania rozpoczynania działalności gospodarczej.

Pierwszy i drugi rozdział stanowią teoretyczne wprowadzenie w problematykę 
przedsiębiorczości. Dotyczą jej istoty i identyfikacji uwarunkowań, na kanwie 
wybranych stanowisk przedstawicieli myśli ekonomicznej. Ponadto zaprezento
wano pojęcie i strukturę kapitału przedsiębiorczości, jego znaczenie oraz strategie 
gromadzenia.

Rozdziały zamieszczone w części badawczej monografii, zawierają analizę wyni
ków badań empirycznych przeprowadzonych w ramach projektu.

W rozdziale trzecim analizie poddano wyniki badań ex antę oraz ex post, 
w ramach których podjęto próbę zdiagnozowania stanu wiedzy młodych osób 
w obszarze postaw i zachowań przedsiębiorczych w kontekście budowania kapitału 
przedsiębiorczości.

W rozdziale czwartym zestawiono wyniki badań ex antę oraz ex post, które 
miały na celu identyfikację wybranych czynników wpływających na wybór zawodu 
przez uczniów oraz kształtowanie ich kariery zawodowej.

Piaty rozdział monografii dotyczy zasad opracowywania biznesplanu jako pod
stawowego dokumentu planistycznego w przypadku rozpoczynania działalności 
gospodarczej.

W ostatnim, szóstym, rozdziale poruszone zostały zagadnienia związane z zakła
daniem własnej firmy, czyli rozpoczynaniem działalności gospodarczej.

Monografię zamyka zakończenie, syntetyzujące przeprowadzone analizy i roz
ważania.

Autorki wyrażają nadzieję, że monografia przyczyni się do zainspirowania Czy
telników nie tylko do indywidualnego zgłębiania problematyki dotyczącej kapitału 
przedsiębiorczości, ale może również stanowić istotny przyczynek do poszukiwania 
przez młodych ludzi nowych sposobów i możliwości jego budowania.


