
T. Wstępny instruktaż BHP, zapoznanie słuchaczy z przedmiotowym systemem oceniania oraz 

wymogami edukacyjnymi. Człowiek jako istota przedsiębiorcza. 

 

1.   Istota przedsiębiorczości 

 

   (tj. zespół określonych cech osobowości człowieka, które pozwalają mu aktywnie uczestniczyć w 

życiu społeczno gospodarczym i rodzinnym i czerpać z niego wiele radości i satysfakcji). 

 

2.   Określenie człowieka przedsiębiorczego (tj. człowiek, który potrafi kreować nowe potrzeby dla 

siebie i innych oraz zaspokajać je niezależnie od warunków otoczenia). 

 

3.   Najistotniejsze cechy człowieka przedsiębiorczego: 

 

-  posiadanie Marzen, wytyczanie sobie ambitnych celów, snucie planów na przyszłość, wizja swego 

życia, odwaga w działaniu i myśleniu. 

 

-  ciekawość świata ,pragnienie poznania nowych rzeczy. 

 

- energia, zapał, wytrzymałość, zdolność do szybkiej regeneracji sił psychicznych. 

 

- wytrwałość i upór w działaniu przez dłuższy czas. 

 

- wiara we własne siły, pewność siebie, docenianie własnych umiejętności. 

 

- zaradność. 

 

- zdolność do podejmowania ryzyka i umiejętność oceny związanych z nim zagrożeń. 

 

- optymizm wynikający z posiadanej wiedzy, znajomości otoczenia lokalnego, krajowego, 

międzynarodowego, który pozwala znajdować szanse na powodzenie nawet w najtrudniejszych 

sytuacjach. 

 

- empatia (wczuwanie się w przeżycia innej osoby, wywoływanie u siebie podobnych uczuć). 



 

- zdolności organizatorskie. 

 

4. Umiejętności i postawy człowieka przedsiębiorczego: 

 

- umiejętność znoszenia porażek i szukania w nich inspiracji do dalszego działania. 

 

- umiejętność cieszenia się z sukcesów. 

 

       - umiejętność bycia liderem, wpływania na innych i zachęcania ich do współpracy. 

 

       - pomysłowość, zaradność, inicjatywa. 

 

      - poszukiwanie wiedzy i docieranie do jej źródeł. 

 

       - praktyczne stosowanie posiadanej wiedzy. 

 

       - podnoszenie kwalifikacji, samodoskonalenie, 

 

       - panowanie nad własnymi emocjami. 

 

       - dobre komunikowanie się z innymi ludźmi. 

 

       - uczciwość w stosunku do siebie i innych. 

 

       - odpowiedzialność za siebie i innych. 

 

       - solidarność międzyludzka. 

 

       - dbanie o rodzinę. 

 



    - dbanie o ochronę środowiska naturalnego. 

 

Przedsiębiorczość to postawa charakteryzująca się innowacyjnym i twórczym podejściem do 

rozwiązywania problemów, w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Polega na 

umiejętności pokonywania trudności w każdych warunkach jakie pojawiają się w otoczeniu. 

 

Ćwiczenia do pracy samodzielnej: 

 

1.   Przygotuj notatkę na temat tego, jak ty rozumiesz słowo „przedsiębiorczość", możesz do tego 

wykorzystać podręczniki oraz dowolne inne źródła. 

 

2.   Oceń swoją wiedzę umiejętności i podstawy potrzebne do nabycia kompetencji w zakresie 

przedsiębiorczości, co należałoby doskonalić w tym zakresie. 

 

Materiały do opanowania w/w materiału: podręcznik Podstawy przedsiębiorczości Tomasz Rachwał; 

wydawnictwo Nowa Era: Podstawy Przedsiębiorczości 2.0 J. Musiałkiewicz, G. Kwiatkowski 

wydawnictwo Ekonomik, materiały z sieci i innych dostępnych źródeł. 

 

Opracował: Czesław Cielecki 


