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Fakty



Agenda

1) Fakty – co wiemy o naszych osiągnięciach i czego nas uczą?

2) Dowody – co wiemy o możliwościach Polaków?

3) Jakie szanse przed nami?

4) 10 wyzwań wobec polskich młodych przedsiębiorców



Fakty (1)

Nasze korzenie - tradycje kulturowe:

• Słowianie prowadzili koczowniczy tryb życia

• Ich głównymi zajęciami było myślistwo, 
rybołówstwo i bartnictwo

• Z upływem czasu coraz większego znaczenia 
zaczęło nabierać rolnictwo i hodowla 
zwierząt

• Hodowali bydło, konie, owce i kozy

• Ziemię uprawiali za pomocą prostych 
narzędzi rolniczych. 



Fakty (2)

• Mieliśmy zawsze wizje (nie zawsze realne) ale myśleliśmy w skali 
makro



Fakty (3)
• Mieliśmy zawsze wizje (nie zawsze realne) ale myśleliśmy w skali 

makro – Liga Morska - kolonie



Często znajdujemy się tam, gdzie zaczyna 
się postęp w skali globalnej

• 1go października 1608 roku pierwsi polscy osadnicy 
dotarli do Ameryki

• Po przybyciu na miejsce wykorzystali swoje unikatowe 
umiejętności kopiąc studnie i zapewniając dostęp do 
wody dla osadników amerykańskich

• Poza tym zajmowali się wytop em szkła które było z 
jedną walutą na żywność z Indianami 

• Niektórzy historycy twierdzą, że bez nich pierwsza 
kolonia amerykańska nie przetrwałaby 

Fakty (4)



Dowody



Dowody (1)



Dowody (2)



•Polaków wyróżnia to, że to co u innych 
uznają za zabronione u siebie uznają za 
dozwolone (??)



Dowody (4)

ZALETY POLAKÓW

• Potrafimy odnosić zwycięstwa dzięki sprytowi i mądremu 
wykorzystaniu ograniczonych zasobów 

• Wierzymy w wartości i jesteśmy im wierni 

• Jesteśmy tolerancyjni 



Dowody (5)

WADY POLAKÓW

• Systematyczny bunt przeciw władzy i warcholstwo

• Wieczny lęk przed władzą absolutną

• Niestałość charakteru

• Nieumiejętność wykorzystania zwycięstw

• Często przyjmujemy bierną postawę „jakoś to będzie”, a także przejawiamy wiarę 
w proroctwa i wróżby

• Brak wytrwałości i bohaterstwa na co dzień



Dowody (6)

Według badań przeprowadzonych przez Brzezickiego około 25% 
Polaków to skirtotymicy, a dalsze 30% posiada pewne cechy 
skirtotymne

• Skirtotymicy to ludzie, którzy mają dużo dobrych chęci i zamiarów, 
jednak często bujają w obłokach i wpadają na fantastyczne pomysły,

• Przy tym są też niewytrwali, a przez to nieskuteczni

• Najlepiej sprawdzają się w sytuacjach, w których potrzebna jest 
szybka orientacja, bogata wyobraźnia i improwizacja



Dowody (7)

A propos wytrwałości ….



Dowody (8)

• Jesteśmy kreatywni w różnych okolicznościach i
środowiskach: Polska pod Zaborami, Zesłańcy na Syberii,
badacze Australii, wynalazcy w czasie II Wojny Światowej,
PRL

• Udział procentowy wybitnych polskich twórców i
wynalazców jest większy niż nasz udział w populacji świata



Szanse



Szanse (1)

• Potrafimy odkrywać nisze i szanse rynkowe

• Trudności w Polsce są szkołą życia – ekspansja zagraniczna 
wydaje się łatwiejsza niż prowadzenie biznesu w Polsce

• Posiadamy bogactwo kulturowe i dziedzictwo sięgające X 
wieku – wystarczy wykorzystać kreatywność





Szanse (3)

Przykład świeczek: Polska od lat znajduje się 
w czołówce europejskich producentów świec. W 2021 
roku 40 proc. świeczek trafiających na europejski 
rynek pochodziło z Polski.



Szanse (3) - nasze hity na świecie

• INGLOT

• Brainly

• DRUTEX

• inPost

• Fakro

• Kross

• Livechat

• Gino Rossi

• LPP (Reserved,  House, Mohito, 
Cropp)

• Mokate

• Oknoplast

• PESA

• SOLARIS

• Nowy Styl

• Newag



Co myślą młodzi studenci z wielu krajów studiujący 
w Polsce o możliwościach prowadzenia biznesu w 
Polsce przez młodych ludzi?

• Olbrzymi rynek gier komputerowych wart  470 mln euro – „Polacy są 
bardzo dobrzy w opracowywaniu metafor”

• Ogólnie szybki wzrost gospodarczy 

• Możliwości pracy na pełen i na cały etat w celu zdobycia 
doświadczenia 

• Niskie koszty życia – życie jest ciągle tańsze niż w wielu krajach 

• Polska jest czystym krajem 

• Bezpieczeństwo prowadzenia biznesu  - drobni przedsiębiorcy nie są 
nękani przez mafię, nikt nie podkłada bomb samochody 
przedsiębiorców którzy nie chcą płacić haraczu 



Szanse (3)

Podstawowe kompetencje przedsiębiorcy:

1) OPORTUNIZM: rzadko widzi Pan(i) możliwości biznesowe, choć jest 
Pan(i) bardzo kompetentny(a); 

2) PROAKTYWNOŚĆ: nawet jeśli zauważy Pan(i) korzystną okazję 
biznesową, rzadko się Pan(i) na nią decyduje;

3) KREATYWNOŚĆ: inni uważają Pana(ią) za osobę 
kreatywną/innowacyjną;

4) WIZJA: każda Pana(i) decyzja jest częścią długookresowego planu 
karier



Wyzwania



Wyzwania (1)

1. Edukacja na rzecz przedsiębiorczości: jak (nie) nauczać 
przedsiębiorczości?



Wyzwania (2)

2) Jak uczyć umiejętności współpracy? - przejście od pomysłu do
wdrożenia z TYM SAMYM ZESPOŁEM

3) Nauka wykorzystywania różnych zasobów różnych osób (nie wpajać
ludziom, że wszystko sami powinni umieć i zrobić na początku
funkcjonowania firmy)

4) Odnaleźć balans pomiędzy poczuciem wyższości/arogancji a
poczuciem niższości i kompleksami

5) Akceptacja dla porażek w biznesie

6) Jak chęć ograniczyć destrukcyjną stronę polskiej chęci do 
rywalizowania?



Wyzwania (3)

7) „Handel źródłem bogactwa” - jak zwiększyć świadomość silnego 
powiązania prosperity narodu z prosperitą biznesu? (tak jest w USA, 
UK, Finlandii, Niemczech, Niderlandach i wielu innych krajach)

8) Jak nie „przedobrzyć”? Hojne wsparcie unijne dla 
mikroprzedsiębiorców czasami „rozleniwia”

9) Jak uczyć przedsiębiorców miłości do „pieniędzy inwestycyjnych” i 
awersji do konsumpcji?

10) Jak wykorzystywać wiedzę z badań naukowych na potrzeby rozwoju 
firm?
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