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Wstęp 
W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter 

prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności gospodarczej. Współczesne 

przedsiębiorstwa muszą przetrwać w środowisku, które z dnia na dzień staje się 

coraz bardziej dynamiczne i ma coraz bardziej globalny charakter. 

Przedsiębiorczość organizacyjna wymieniania jest jako jeden ze sposobów w jaki 

organizacje mogą w efektywny sposób dopasowywać swój profil działalności do 

dynamiki zmian otaczającego je środowiska poprzez wewnętrzną orientację na 

przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość organizacyjna jest procesem, w którym 

jednostki (intraprzedsiębiorcy) poszukują szans przedsiębiorczych bez względu na 

zasób środków, którymi w danej chwili dysponują. 

Początkowa faza procesu przedsiębiorczego polega na identyfikacji 

szansy przedsiębiorczej, ocenie jej celowości oraz wykonalności z perspektywy 

zaangażowanej jednostki oraz organizacji. Poprzez indywidualne zachowania 

przedsiębiorcze poszczególnych uczestników organizacji znajdowane mogą być 

szanse przedsiębiorcze, których realizacja przełożyć się może na długookresowy 

rozwój przedsiębiorstwa. Intraprzedsiębiorcy dostrzegają często szanse tam, 

gdzie inne osoby ich nie widzą. Dlatego aby lepiej zrozumieć, co sprzyja rozwojowi 

działań przedsiębiorczych w ramach organizacji, należy lepiej zrozumieć sposób w 

jaki intraprzedsiębiorcy oceniają szanse przedsiębiorcze i jakie czynniki mają 

wpływ na ten proces. 

Na potrzeby dysertacji wykorzystano pojęcie potencjalnego 

intraprzedsiębiorcy, który jest osobą zaangażowaną w proces oceny szansy 

przedsiębiorczej, która nie podjęła jeszcze decyzji o jej wykorzystaniu w celu 

rozpoczęcia procesu przedsiębiorczego.   

Szanse przedsiębiorcze tworzone są najczęściej przez czynniki 

zewnętrzne, ale decyzja o ich wyborze i realizacja zależeć będzie od 

poszczególnych jednostek pracujących w organizacji. Wybór szansy 

przedsiębiorczej zależeć może m.in. od wpływu czynników poznawczych na 

pracownika organizacji. W ostatnich latach badania uwzględniające wpływ 

czynników poznawczych na zachowania przedsiębiorcze jednostek zyskały na 
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znaczeniu jako dziedzina badań, która w znaczący sposób przyczynić się może do 

lepszego zrozumienia mechanizmów rządzących przedsiębiorczością. 

W tym kontekście podstawowe problemy badawcze dysertacji można 

zawrzeć w następujących trzech pytaniach: (I) Jak czynniki poznawcze wpływają 

na poziom zamierzeń przedsiębiorczych wśród potencjalnych 

intraprzedsiębiorców? (II) Jak czynniki poznawcze wpływają na proces oceny 

szans przedsiębiorczych? (III) Czy potencjalni intraprzedsiębiorcy przywiązywać 

będą podobną wagę do kryteriów oceny szans przedsiębiorczych jak zarządzający 

venture capital (VC)? 

Opis modeli badawczych 
Z metodologicznego punktu widzenia dysertacja zakotwiczona została w 

nurcie poznawczym i jego wpływie na podejmowanie decyzji oraz zachowania 

jednostek w organizacjach. Badania te zainicjowane zostały przez przedstawicieli 

tzw. Carnagie School of Organizational Behaviour, która wywodzi się ze szkoły 

systemów społecznych w naukach o organizacji i zarządzaniu. Szkoła ta zakłada, 

że podejmowanie decyzji związane jest z ograniczoną racjonalnością, która 

polega na selektywnym postrzeganiu informacji oraz adaptacyjnym, 

sekwencyjnym sposobie jej przetwarzania. Na podstawie analizy literatury 

przedmiotu wybrane zostały trzy czynniki poznawcze, które wykorzystane zostały 

do budowy modeli badawczych. Pierwszy z nich to nadmierna pewność siebie, 

która odnosi się do braku świadomości na temat ograniczeń własnej wiedzy. Drugi 

to iluzja kontroli, która polega na wierze w możliwość kontrolowania zdarzeń 

zupełnie niezależnych. Trzeci to efekt bycia lepszym od przeciętnej odnoszący się 

do sytuacji, w których ludzie oceniają sami siebie lepiej niż osoby o podobnych 

cechach. W celu znalezienia odpowiedzi na pytania badawcze (I) i (II) dysertacja 

zakłada istnienie następujących zależności: 

H1: Nadmierna pewność siebie będzie ujemnie powiązana z postrzeganiem 

ryzyka związanego z oceną szans przedsiębiorczych. 

H2: Iluzja kontroli będzie ujemnie powiązana z postrzeganiem ryzyka związanego 

z oceną szans przedsiębiorczych. 

H3: Efekt bycia lepszym od przeciętnej będzie ujemnie powiązany z 

postrzeganiem ryzyka związanego z oceną szans przedsiębiorczych. 

H4: Innowacyjność będzie ujemnie powiązana z postrzeganiem ryzyka 

związanego z oceną szans przedsiębiorczych. 
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H5: Postrzeganie ryzyka będzie ujemnie powiązana z poziomem zamierzeń 

przedsiębiorczych. 

H6: Postrzeganie ryzyka będzie dodatnio powiązana z wagą przywiązywaną przez 

potencjalnych intraprzedsiębiorców do kryteriów oceny biznes planu opisujących 

rynek i produkt, parametry finansowe oraz osobę właściciela. 

Na potrzeby pracy przyjęte zostało założenie, że zestaw kryteriów 

wykorzystywanych do oceny szans przedsiębiorczych przez potencjalnych 

intraprzedsiębiorców podobny będzie do zestawu kryteriów, jakimi kierują się 

zarządzający funduszami typu venture capital (VC) przy ocenie biznes planów. W 

ostatnich latach ukazało się wiele publikacji dotyczących sposobu w jaki 

zarządzający VC oceniają biznes plan. W tym samym czasie przeprowadzono 

jednak znikomą ilość badań dotyczących kryteriów oceny biznes planu przez 

potencjalnych przedsiębiorców. W celu znalezienia odpowiedzi na pytanie 

badawcze (III) założono istnienie następującej zależności: 

H7: Potencjalni intraprzedsiębiorcy i VC będą przywiązywać podobną wagę do 

poszczególnych kryteriów używanych do oceny biznes planu. 

Opis metody badawczej 
Na potrzeby dysertacji przeprowadzone zostało badanie ankietowe na 

grupie 191 osób pracujących w organizacjach i równocześnie studiujących. 

Badanie to przeprowadzone zostało podczas wykładu akademickiego. Według 

Schwenka (1995) przeprowadzanie badania ankietowego w kontrolowanym 

otoczeniu jest wskazane w przypadku badań dotyczących pomiaru czynników 

poznawczych. Ankieta badawcza zawierała pytania dotyczące postrzegania 

ryzyka, czynników poznawczych, Innowacyjności, zamierzenia przedsiębiorczego 

oraz 26 kryteriów oceny biznes planu (szans przedsiębiorczych).  

W celu zweryfikowania H1-H5 wykorzystane zostały trzy modele 

wielowymiarowej regresji liniowej. Model I miał za zadanie przeprowadzenie 

analizy regresji liniowej postrzegania ryzyka (zmiennej moderującej) ze zmiennymi 

niezależnymi w postaci iluzji kontroli, innowacyjności, efektu bycia lepszym od 

przeciętnej oraz efektu nadmiernej pewności siebie. Model II miał za zadanie 

przeprowadzenie analizy regresji liniowej poziomu zamierzeń przedsiębiorczych 

(zmienna zależna) ze zmiennymi niezależnymi. Model III umożliwił 

przeprowadzenie analizy regresji pomiędzy poziomem zamierzeń 
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przedsiębiorczych (zmienna zależna) ze zmiennymi niezależnymi oraz zmienną 

moderującą. 

W celu statystycznej weryfikacji efektu jaki miała zmienna moderująca na 

zmienną zależną modelu spełnione musiały zostać cztery warunki: (a) zmienne 

niezależne musiały mieć wpływ na zmienną moderującą w Modelu I, (b) zmienne 

niezależne musiały mieć wpływ na zmienną zależną w Modelu II, (c) zmienna 

moderująca musiały mieć wpływ na zmienne zależne w Modelu III, oraz (d) wpływ 

zmiennych niezależnych w Modelu III musiał być mniejszy niż w Modelu II.  

Ta sama metoda wykorzystana została do zbadania wpływu zmiennych 

niezależnych oraz zmiennej moderującej na kryteria oceny szans 

przedsiębiorczych. W celu zweryfikowania H7 użyta została analiza Rho 

Spearmana, która porównała podobieństwa w wadze przypisywanej do 26 

kryteriów oceny biznes planu pomiędzy potencjalnymi intraprzedsiębiorcami i 

zarządzającymi VC. 

Wyniki badań ankietowych 
Statystyczna weryfikacja modeli badawczych pozwoliła wysunąć 

następujące wnioski:  

(1) nie udało się potwierdzić efektu pośredniczenia zmiennej moderującej 

w postaci postrzegania ryzyka oraz zmiennymi zależnymi w żadnym z 

proponowanych modeli, 

(2) im wyższy będzie poziom postrzegania ryzyka wśród potencjalnych 

intraprzedsiębiorców, tym większą wagę przywiązywać oni będą do kryteriów 

finansowych związanych z oceną szans przedsiębiorczych,  

(3) im wyższy będzie poziom postrzegania ryzyka, innowacyjności lub 

efektu bycia lepszym od przeciętnej wśród potencjalnych intraprzedsiębiorców, 

tym większą wagę przywiązywać oni będą do kryteriów związanych z produktem i 

rynkiem,  

(4) poziom innowacyjności oraz efektu bycia lepszym od przeciętnej 

będzie miał pozytywny wpływ na poziom zamierzeń przedsiębiorczych wśród 

potencjalnych intraprzedsiębiorców,  

(5) przeprowadzona analiza korelacji Rho Spearmana dla kryteriów oceny 

biznes planu (szans przedsiębiorczych) nie potwierdziła zbieżności w wadze 

przywiązywanej do poszczególnych kryteriów pomiędzy potencjalnymi 

intraprzedsiębiorcami, a zarządzającymi venture capital. 
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Opis struktury dysertacji 
Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział przedstawia tło 

metodologiczne pracy, które umiejscowione zostało w nurcie nauk o zarządzaniu. 

Rozdział ten dokonuje analizy poszczególnych szkół organizacji i zarządzania ze 

szczególnym naciskiem na szkołę systemów społecznych oraz nurt poznawczy w 

zarządzaniu strategicznym, które posłużyły za punkt wyjścia do dalszych 

rozważań związanych z podejmowaniem decyzji przez potencjalnych 

intraprzedsiębiorców. Ważnym elementem tego rozdziału jest przybliżenie pojęcia 

przedsiębiorczości organizacyjnej oraz wpływu nurtu poznawczego na 

podejmowanie decyzji oraz ocenę szans przedsiębiorczych przez potencjalnych 

intraprzedsiębiorców i co za tym idzie potencjału przedsiębiorczego całej 

organizacji. 

  W drugim rozdziale przedstawiono proces oceny szans 

przedsiębiorczych, na podstawie zestawu kryteriów używanych do oceny biznes 

planu, jako jeden z centralnych elementów procesu przedsiębiorczego. W 

rozdziale dokonano analizy literatury w zakresu organizacji i zarządzania oraz 

przedsiębiorczości, która miała na celu zdefiniowanie luki naukowej. Rozdział 

przedstawia definicję pojęcia funduszu venture capital oraz znaczenie biznes 

planu w procesie inwestycyjnym funduszy. Ostatnia część rozdziału drugiego 

przedstawia dwa modele. Pierwszy z nich to model Kuratko et al., który nawiązuje 

do zarządzania procesami przedsiębiorczymi z perspektywy organizacji. Drugi, 

autorski model, koncentruje się na indywidualnym wymiarze procesu 

przedsiębiorczego jaki zapoczątkowany może zostać przez pracowników 

organizacji. Model ten przedstawia wpływ wybranych czynników osobowych oraz 

poznawczych na poszczególne etapy procesu przedsiębiorczego ze szczególnym 

uwzględnieniem roli odgrywanej przez biznes plan w tym procesie. 

Rozdział trzeci doktoratu przedstawia hipotezy i modele badawcze. 

Rozdział ten najpierw przedstawia analizę literatury, której celem było 

zdefiniowanie poszczególnych zmiennych modeli badawczych. Jako pierwszy 

przedstawiony został model badawczy, który ma za zadanie analizę wpływu 

czynników poznawczych na postrzeganie ryzyka i poziom zamierzeń 

przedsiębiorczych w organizacjach. Następnie przytoczone zostały modele 

badawcze wpływu czynników poznawczych oraz innowacyjności na kryteria oceny 

szans przedsiębiorczych. Rozdział kończy analiza porównawcza znaczenia 
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przypisywanego poszczególnym kryteriom oceny biznes planu między osobami 

pracującymi w organizacjach oraz zarządzającymi venture capital w Polsce.  

Czwarty rozdział zaczyna się od przybliżenia metodologii oraz metodyki 

badań przeprowadzonych na potrzeby dysertacji. W kolejnej części rozdziału 

przedstawiona została statystyczna weryfikacja modeli badawczych, która miała 

na celu weryfikację postawionych hipotez badawczych. Do weryfikacji tej 

wykorzystano analizę wielowymiarowej regresji liniowej, która przeprowadzona 

została w programie IBM SPSS 20.  Uzyskane wyniki poddane zostały interpretacji 

oraz porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych przez innych autorów. Na 

zakończenie rozdziału przedstawiono zostało rekomendacje dla praktyków i 

teoretyków zarządzania oraz ograniczenia związane z interpretacją uzyskanych 

wyników. W zakończeniu pracy podsumowano wyniki badań i sformułowano 

wnioski. 

 


