
Kariera i przedsiębiorczość 



Przedsiębiorczość to zdolność do kreowania 

i zaspokajania swoich i cudzych potrzeb. 

Siłą napędową przedsiębiorczości są 

niezaspokojone potrzeby człowieka. 



Psychologiczne i socjologiczne 

uwarunkowania przedsiębiorczości 

Osobowość jest to zespół cech 

psychicznych charakterystycznych dla 

każdego człowieka min.: uczciwość, 

powaga, spryt, stabilność emocjonalna. 

Cechy te w dużej mierze są dziedziczone, 

ale także rozwijają się pod wpływem 

otoczenia w którym żyjemy. 

Psychologowie opisali ponad 18 tysięcy 

cech psychicznych. Nie ma dwóch osób o 

identycznej osobowości. 



Typy osobowości 
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Typ osobowości Charakterystyka osobowości 

sangwinik 
optymista, radosny, umiejący zrealizować 

swoje cele, działający dynamicznie 

melancholik 

depresyjny, niewiedzący co chce osiągnąć 

w życiu, za wszystkie niepowodzenia 

obwiniająca inne osoby 

choleryk 

impulsowy i drażliwy, robiący wiele rzeczy 

naraz, ma zapał tylko na początku 

realizacji jakiegoś zadania, często popada 

w konflikty 

flegmatyk 

powolny, niedążący do żadnych zmian w 

życiu, zadowolony z tego co osiągnął do 

tej pory 
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Typ osobowości Charakterystyka osobowości 

artystyczny 

charakteryzuje go zachowanie 

umożliwiające wyrażanie swoich idei  

i pomysłów oraz pewien emocjonalny 

niepokój, lubi piękno i świat sztuki,  

a także wykorzystuje własną wyobraźnię 

badawczy 

dąży do zrozumienia otaczającego go 

świata, lubi rozwiązywać skomplikowane 

zadania, ważną rolę w jego życiu odgrywa 

nauka, posiada wysokie kompetencje 

analityczne i ponadprzeciętne zdolności 

intelektualne 



Typ osobowości Charakterystyka osobowości 

konwencjonalny 

lubi zajęcia i pracę związaną z danymi  

i ich porządkowaniem, ceni sobie 

bezpieczeństwo, uporządkowany styl życia 

i przestrzeganie norm, ma dobrą pamięć, 

jest zorganizowany i dokładny 

przedsiębiorczy 

preferuje pracę z ludźmi ukierunkowaną na 

osiąganie osobistych korzyści, posiada 

umiejętności przywódcze, potrafi wywierać 

wpływ na innych, towarzyski, pewny swojej 

wartości, lubi sławę i pieniądze 



Typ osobowości Charakterystyka osobowości 

realistyczny 

rozwiązuje problemy głównie przez 

działanie, odznaczają się dobrą kondycją 

fizyczną i zręcznością, ceni sobie status 

społeczny i władzę, siebie postrzega jako 

osobę praktyczną, opanowaną i sprawną 

społeczny 

preferuje działania związane z pracą  

z innymi: pomaga, doradza, przy 

rozwiązywaniu problemów często kieruje 

się emocjami, posiada wysokie 

kompetencje interpersonalne 



Otoczenie 



Do najważniejszych cech człowieka 

przedsiębiorczego należą: 

• posiadanie marzeń, wytyczanie sobie ambitnych celów,  

• odwaga w działaniu i myśleniu, 

• ciekawość, pragnienie poznawania nowych rzeczy,  

• energia, zapał, wytrwałość, upór w działaniu, 

• wiara we własne siły, docenianie własnych umiejętności,  

• zdolność do podejmowania ryzyka i umiejętność oceny 

związanych z nim zagrożeń, 

• optymizm wynikający z posiadanej wiedzy i znajomości 

uwarunkowań społeczno-prawnych otoczenia 

• empatia, 

• zdolności organizatorskie, 

• umiejętność walki ze stresem 

 



Makrouwarunkowania 

przedsiębiorczości 



Czynniki wytwórcze 

Zasoby naturalne 

odnawialne i 

nieodnawialne 



Zasoby ludzkie: 

• umiejętności 

• predyspozycje 

• kwalifikacje 



Zasoby finansowe: 

• środki pieniężnie 

• papiery wartościowe 



Wiedza jak zasoby 

mogą być łączone. 



Znaczącą rolę w motywowaniu 

człowieka w pracy odgrywa 

zaspokajanie trzech potrzeb:  

– osiągnięć, czyli odnoszenie sukcesów, 

– władzy, czyli dążenie do podporządkowania 

sobie innych osób, 

– przynależności, czyli utrzymanie kontaktów  

z ludźmi. 

 



Skąd wziąć pieniądze? 

? 



Źródła dochodów 

• z tytułu pracy 

• z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 

• z tytułu posiadania kapitału: 

– lokaty bankowe 

– papiery wartościowe 

– lokaty rzeczowe 

• z tytułu świadczeń społecznych: 

– renty 

– emerytury 

– zasiłki społeczne 

– świadczenia z opieki społecznej 

 



Decyzje 

To celowe, nielosowe wybory jednego 

z co najmniej dwóch alternatywnych 

rozpoznawalnych i dostępnych wariantów 

rozwiązań. 



Każdej decyzji 

towarzyszą 

bariery: 

- informacyjna 

- osobowościowa 

- kompetencyjna 





Renata Czyż 

W pracy wykorzystano opracowania z podręczników do 

nauki przedmiotów ekonomicznych w Technikum Nr 1 w 

Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie. 


