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Streszczenie: Opracowanie prezentuje przegląd wybranej literatury tematu oraz wyniki badań własnych 

dotyczących motywów podjęcia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Ponadto 

przedstawiono pozytywne i negatywne strony prowadzenia własnej małej firmy w opinii ich właścicieli 

prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego. 

 

Słowa kluczowe: przedsiębiorca, motywy podjęcia działalności gospodarczej, plusy i minusy 

prowadzenia własnej firmy 

 

Wstęp 

 

Każdy przedsiębiorca, będąc osobą społeczną oraz indywidualną jednostką, 

zakładając własną firmę kieruje się różnymi przesłankami. Niezależnie od tego, jakie 

to będzie przedsiębiorstwo, istnieją motywacje pozytywne, jak i negatywne w 

procesie tworzenia firmy. Zgodnie z poglądami D. Deakinsa i G. Whittama bodźce 

motywujące nowych przedsiębiorców wiążą się z pozytywnymi lub negatywnymi 

czynnikami
86

. Motywacje pozytywne wynikają z „potrzeby zostania przedsiębiorcą”, 

wiążą się z założeniem własnej firmy, z chęcią bycia niezależnym, zostania swoim 

szefem oraz osiągania sukcesów w biznesie
87

. Wśród negatywnych motywacji 

przedsiębiorców spodziewać się można braku perspektyw jako pracownik najemny 

czy utrata dotychczasowej posady. Natomiast negatywne motywacje przedsiębiorców 

wynikać mogą z niskiej, czy nawet słabej przedsiębiorczości tychże osób, co do 

przyszłości może skutkować słabą pozycją firmy na rynku lub nawet koniecznością 

jej zamknięcia. Tego typu przedsiębiorstwa, których przedsiębiorcy niejako zostali 

zmuszeni do założenia własnej firmy, charakteryzują się krótszą przeżywalnością w 

porównaniu do innych firm. 

 

1.  Motywy prowadzenia przez przedsiębiorców własnej działalności 
gospodarczej 

 

Biorąc pod uwagę motywy podejmowania działalności gospodarczej, wyróżnia 

się przedsiębiorczość zorientowaną na wykorzystywanie szans oraz przedsiębiorczość 

                                                           
86 D. Deakins, G. Whittam, Business Start-up: Theory, Practice and Policy, [w:] Enterprise and Small 

Business. Principles, Practice and Policy eds. S. Carter, D. Jones-Evans, Harlow: Financial Times, 2000. 
87 J. Wasilczuk, Czynniki związane z osobą właściciela-menedżera, [w:] Przetrwanie i rozwój małych i 

średnich przedsiębiorstw, red. F. Bławat, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004, s. 27. 
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wymuszoną. Pierwszy rodzaj wymienionej przedsiębiorczości, czyli 

przedsiębiorczość zorientowana na wykorzystywanie szans, ma swoje źródła w 

pozytywnych motywach zakładania i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, chęci 

uniezależnienia się, samorealizacji, podejmowania nowych wyzwań. Efektem tego 

typu przedsiębiorczości są dynamicznie rozwijające się firmy o jasno określonej 

wizji, których właściciele konsekwentnie dążą do ich spełnienia. Przedsiębiorczość 

wymuszona podejmowana jest przede wszystkim z konieczności pozyskania środków 

finansowych na utrzymanie własne i rodziny, przy braku innych możliwości 

ekonomicznego zabezpieczenia bytu. W związku z tym można powiedzieć, iż 

przedsiębiorcy zorientowani na wykorzystanie szans są w większym stopniu aktywni, 

zorientowani na przyszłość, w sytuacjach kryzysowych podejmują energiczne 

działania, poszukują rozwiązań pozwalających na przezwyciężenie zaistniałych 

trudności. Ich sposób działania tworzy większe szanse na sukces przedsiębiorstwa
88

. 

Motywy podejmowania i realizowania działań przedsiębiorczych można 

podzielić na dwie grupy, a mianowicie powody pozytywne oraz zasadnicze, tzw. 

negatywne. Wśród powodów pozytywnych wyróżnić można
89

: y

 nowy start, 

 otwarcie możliwości, 

 ciekawość,  

 dostrzeżenie interesujących możliwości i podjęcie próby ich wykorzystania, 

 potrzeba poprawienia „własnego losu”,  

 potrzeba sprawdzenia się w biznesie, 

 nieoczekiwany dopływ kapitału, 

 celowe działanie związane z realizacją pragnień, marzeń. 

Natomiast wśród negatywnych powodów podejmowania działań przedsiębiorczych 

wyróżnić można: 

 brak środków na utrzymanie, 

 brak satysfakcji z wykonywanej dotychczas pracy, 

 utrata pracy,  

 bezrobocie, 

 problemy w firmie, 

 obawa przed utratą pracy, gdy przyszły przedsiębiorca podejrzewa zwolnienie 

z dotychczasowej pracy, 

 zmiana sytuacji rodzinnej, np. rozwód i nowe małżeństwo, 

 alternatywa dla zmiany miejsca zamieszkania w związku z przymusową 

„migracją zarobkową”. 

 

 

W wyniku badań przeprowadzonych przez K. Leszczewską
90

 okazuje się, że w 

większości analizowanych przypadków mikro- i małych przedsiębiorstw 

                                                           
88 J. Duraj, M. Papiernik-Wojdera, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 2010, s. 46. 
89 M. Szarucki, B. Ericsson, P. Larsson, Motywy przedsiębiorczości w Polsce i w Szwecji, „Ekonomika i 

Organizacja Przedsiębiorstwa” 2007, nr 10, s. 32; B. Glinka, Kulturowe uwarunkowania 

przedsiębiorczości w Polsce, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2007, s. 25. 
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przedsiębiorczość zdeterminowana była w zdecydowanej mierze czynnikami 

pozytywnymi.  

Według T. Piecuch
91

 w działalności przedsiębiorcy ważną rolę odgrywa motyw 

zysku, chęć bogacenia się. Ten motyw jest mocno krytykowany, zwłaszcza przesadne 

dążenie przedsiębiorców do osiągania maksymalnych korzyści ekonomicznych. 

Dążenia przedsiębiorców do zysku nie powinno się potępiać – należy jednak potępiać 

dążenie do niego za wszelką cenę, co prawie zawsze odbywa się kosztem 

pracowników, idzie w parze z traktowaniem ich instrumentalnie i przedmiotowo. 

Dużą rolę odgrywa także potrzeba niezależności. Bardzo często bowiem 

przedsiębiorca to osoba, która zdecydowała się na założenie własnej firmy, ponieważ 

ważna jest dla niej samodzielność, niezależność, autonomia w podejmowaniu decyzji. 

W skrajnych przypadkach może to prowadzić nawet do unikania wspólników, 

niechęci do angażowania udziałowców. Jednak umiarkowany poziom tej potrzeby 

jest potrzebny, a wręcz niezbędny. W działalności przedsiębiorczej dużą rolę 

odgrywa także potrzeba osiągnięć. Przedsiębiorców wyróżnia bowiem motywacja do 

ciągłego poprawiania poziomu wykonywanej przez siebie pracy. Osoby z silną 

potrzebą osiągnięć dążą do podejmowania ryzyka, preferują zadania trudne, kierują 

się odległymi celami. Potrzeba osiągnięć jako cecha nowoczesnej osobowości 

prowadzi np. do przesuwania granic ludzkiego poznania, pokonywania barier, 

gotowości do podejmowania ryzyka przy pełnej świadomości jego następstw, 

otwartości na nowe doświadczenia, dążenia do innowacji, orientacji na przyszłość, 

skłonności do uzyskiwania najlepszych wyników. Bardzo ważna dla przedsiębiorców 

jest też potrzeba dominacji, która się wyraża w dążeniu do osiągnięcia przewagi, 

przewodzenia grupie, podejmowania decyzji, sprawowania władzy, wywierania 

wpływu na innych, kontroli ich zachowań. Dla przedsiębiorców ważne jest właśnie 

to, że nie będą musieli się podporządkowywać, nikt nie będzie nad nimi dominował, a 

nawet przeciwnie – to oni są władni, by takie stosunki kreować, sami zajmując 

pozycję nadrzędną w hierarchii firmy. Z potrzebą dominacji wiąże się potrzeba 

władzy, którą zaspokaja się przez wpływanie na postępowanie innych. Oznacza ona 

nie tylko kontrolę nad całą firmą, ale także nad olbrzymią liczbą detali (może nawet 

wszystkimi) związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy. Warto także 

wspomnieć o potrzebie samorealizacji, która wyzwala kreatywność i innowacyjność, 

z jednoczesną chęcią posiadania wpływu na własne otoczenie, wyrażającą się w 

dążeniu do pełnego realizowania własnych możliwości, do osiągnięcia pełni rozwoju. 

Potrzeba samorealizacji jest jedną z najważniejszych potrzeb w działalności 

przedsiębiorcy, który przez swoją działalność chciałby udowodnić coś sobie i innym, 

wyróżnić się z otoczenia, realizować się. Jeżeli przedsiębiorca odnosi sukcesy, rośnie 

jego poczucie własnej wartości, pewność siebie, a w najbliższym otoczeniu zwiększa 

się jego prestiż, poważanie oraz szacunek. 

Na podstawie badań przeprowadzonych w 2011 roku na grupie 110 

przedsiębiorców prowadzących swoją działalność gospodarczą w województwie 

                                                                                                                                                        
90 Autorka przeprowadziła badania na grupie 147 mikro- i małych przedsiębiorstw w 2006 roku, pytając 

się o zasadnicze motywy podjęcia własnej działalności gospodarczej;  K. Leszczewska, Mikro- i 

makroprzedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2007, nr 9. 
91 Por. T. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010; 

http://zakladam-firme.wieszjak.pl/jak-zalozyc/228856,Jakie-sa-motywy-dzialalnosci-gospodarczej.html  

(17.01.2013). 
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śląskim okazało się, że wśród właścicieli małych firm najczęściej wskazywanym 

motywem prowadzenia firmy była: chęć usamodzielnienia się oraz samodecydowania 

(52,7% przedsiębiorców, 34,3% wszystkich udzielonych odpowiedzi), jak również 

chęć polepszenia własnej sytuacji materialnej (50,9% przedsiębiorców, 33,1% 

wszystkich odpowiedzi). Na podstawie tego można wnioskować, że prowadzenie 

własnej firmy dla małych przedsiębiorców kojarzy się z możliwością uzyskania 

większych dochodów niż jako pracownik najemny oraz z samodzielnością (tabela 1).  

Tabela 1. Motywy podjęcia decyzji o założeniu i prowadzeniu własnej firmy  

(możliwy wybór dwóch odpowiedzi) 

Motywy podjęcia własnej działalności gospodarczej Liczność 
% 

odpowiedzi 

% 

przypadków 

Chęć usamodzielnienia się, samodecydowania 58 34,3 52,7 

Chęć polepszenia własnej sytuacji materialnej 56 33,1 50,9 

Zawsze chciałem prowadzić własną firmę 23 13,6 20,9 

Chęć sprawdzenia się w nowej sytuacji 16 9,5 14,5 

Strata dotychczasowego zatrudnienia 10 5,9 9,09 

Brak perspektywy zatrudnienia jako pracownik 6 3,6 5,4 

Razem odpowiedzi 169 100,00 153,49 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
 

Strata dotychczasowego zatrudnienia  oraz brak perspektywy zatrudnienia jako 

pracownik są wskazywane najrzadziej przez badanych przedsiębiorców, bo 
odpowiednio przez 10 oraz 6 przedsiębiorców, co stanowi zaledwie 5,9% oraz 3,6% 
wszystkich udzielonych odpowiedzi (tabela 1). Wynika z tego, iż główne motywy 

podejmowania działań przedsiębiorczych wynikają z powodów pozytywnych, a ten 
rodzaj przedsiębiorczości, z którą mamy do czynienia, jest przedsiębiorczością 
zorientowaną na wykorzystywanie szans. 

Poza wymienionymi dotychczas motywy podjęcia działalności gospodarczej 
podzielić można również na trzy grupy. Pierwszą grupę stanowią motywy związane z 
okazją dla przedsiębiorcy, która może wynikać z różnych źródeł, np. takich, jak: 

pomysł na własną firmę, propozycja ze strony dotychczasowego pracodawcy 

możliwość otrzymania dofinansowania dla własnej firmy w postaci bezzwrotnej 

pożyczki czy dotacji. Drugą grupę stanowią motywy wynikające z samorealizacji, z 
dobrowolności przedsiębiorcy. Natomiast do trzeciej grupy motywów zaliczyć można  
konieczność związaną z sytuacją zawodową bądź finansową przyszłego 
przedsiębiorcy. Konieczność determinuje działania przyszłych i obecnych 
przedsiębiorców do prowadzenia własnej firmy. Przymus wynikać może ze 
stanowiska dotychczasowego pracodawcy, który w pośredni lub bezpośredni sposób 
zmusza swojego pracownika do podjęcia indywidualnej działalności. Przykładem 
tego typu sytuacji zawodowej, w wyniku której powstaje nowe przedsiębiorstwo 
uzależnione od firmy macierzystej przedsiębiorcy, może być outsourcing92

. 

 

 

 

                                                           
92 Zob. więcej: A. Lemańska-Majdzik, Czynniki sukcesu firm powstałych w wyniku samozatrudnienia, 

Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009, s. 75-79. 
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2. Plusy i minusy prowadzenia własnej działalności gospodarczej 

 

Planując własną działalność gospodarczą, trzeba sobie zdać sprawę z faktu, iż 

własna firma to nie tylko same „plusy”. Prowadzenie własnej firmy wiąże się z 

dużym wyzwaniem zarówno dla samego przedsiębiorcy – założyciela czy właściciela 

firmy, jak również często dla jego otoczenia, czyli np. rodziny. Rozpatrując pracę na 

własny rachunek, czyli prowadzenie własnej, firmy trzeba zwrócić uwagę na m.in.: 

 konkurencję, gdyż bardzo rzadko zdarza się, iż firma funkcjonuje na rynku, 

gdzie nie na konkurencji; najczęściej konkurencja jest największym problemem 

przedsiębiorstw, gdyż należy tak zaplanować swoją działalność, aby móc 

utrzymać się na rynku, sprawnie działać, rozwijać się i odnieść sukces. Ważna w 

tym przypadku okazuje się strategia działania firmy, która określa, w jaki sposób 

z „tą” konkurencją walczyć; 

 biurokrację, która jest tym większa, im większe jest przedsiębiorstwo;  

 ryzyko finansowe – otworzenie własnego biznesu wiąże się z podjęciem 

ryzyka, w szczególności finansowego, gdyż nie wiadomo, czy przedsięwzięcie 

się powiedzie i osiągnięty zostanie sukces; bardzo często młody przedsiębiorca 

angażuje cały swój majątek, aby móc rozpocząć własną działalność gospodarczą, 

często zdarza się również, że zaciąga zobowiązania jeszcze przed rozpoczęciem 

działalności i wtedy jego ryzyko finansowe jest jeszcze większe; 

 odpowiedzialność za wszystkie decyzje dotyczące firmy oraz jej 

pracowników, ponadto właściciel przedsiębiorstwa może odpowiadać całym 

swoim majątkiem wobec wierzycieli, tj. dostawców, kredytodawców, 

inwestorów itp. 

 brak wystarczającej ilości czasu zarówno dla siebie, jak i dla najbliższych, co 

stanowić może problem w dłuższym okresie czasu; 

 stres, który związany jest ze wszystkimi wyżej wymienionymi czynnikami, a 

zależy głównie od osobowości przedsiębiorcy, jego odporności na sytuacje 

konfliktowe i ogólnego czy specjalistycznego przygotowania się do roli 

przedsiębiorcy. 

W tabeli 2 zaprezentowano pozytywne strony prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej według przedsiębiorców, których firma funkcjonuje na 

terenie województwa śląskiego. 

Tabela 2. Pozytywne strony prowadzenia własnej działalności gospodarczej  

(możliwy wybór więcej niż jednej odpowiedzi, maksymalnie cztery) 

Pozytywne strony prowadzenia własnej firmy Liczność 
% 

odpowiedzi 

% 

przypadków 

Poprawa sytuacji materialnej 72 17,56 65,45 

Niezależność zawodowa, tj. finansowa, personalna 62 15,12 56,36 

Samodzielność, możliwość samodecydowania, 

samodyscyplina  
52 12,68 47,27 

Nienormowany czas pracy 44 10,73 40,00 
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Możliwość samorealizacji  

(np. realizacja własnych planów) 
42 10,24 38,18 

Perspektywa wyższych dochodów 40 9,76 36,36 

Poczucie własnej wartości, komfort psychiczny 30 7,32 27,27 

Odniesienie sukcesów zawodowych 26 6,34 23,64 

Wzrost efektywności pracy 16 3,90 14,54 

Poprawa kontaktów międzyludzkich 12 2,93 10,91 

Unormowanie stosunku pracy 10 2,44 9,09 

Nie ma dobrych stron prowadzenia własnej firmy 4 0,98 3,64 

Razem odpowiedzi 410 100,0 372,71 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
 

Na podstawie badań przeprowadzonych na grupie małych firm 
funkcjonujących w województwie śląskim w roku 2011 można stwierdzić, że wśród 
pozytywnych stron prowadzenia swojej działalności gospodarczej przedsiębiorcy na 
pierwszym miejscu wskazują poprawę sytuacji materialnej, co stanowi 17,56% 

wszystkich odpowiedzi (65,45% wszystkich przypadków), kolejno niezależność 

zawodową, w tym finansową i personalną oraz możliwość samodecydowania, 

samodzielność i samodyscyplinę odpowiednio 15,12% oraz 10,73% wszystkich 

uzyskanych odpowiedzi (odpowiednio 56,36% wszystkich przypadków oraz 47,27% 

wszystkich przypadków). Również perspektywa wyższych dochodów zdaniem 

właścicieli małych firm to pozytywne strony prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej – 9,76% wszystkich odpowiedzi (36,36% wszystkich przypadków). 

Bardzo mała grupa przedsiębiorców wskazywała, iż plusami prowadzenia własnej 

firmy jest poprawa kontaktów międzyludzkich, czy unormowanie stosunku pracy, 

odpowiednio 12 oraz 10 takich wskazań. 

W tabeli 3 zaprezentowano negatywne strony prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej według przedsiębiorców, których firma funkcjonuje na terenie 

województwa śląskiego. Przedsiębiorcy wśród szesnastu negatywnych skutków 

prowadzenia własnej firmy wskazywali najwyżej cztery. 

Wśród negatywnych form prowadzenia własnej firmy w opinii 

przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie województwa śląskiego 

najczęściej wskazywane były wysokie składki na ubezpieczenia do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, były to aż 84 wskazania (76,36% wszystkich wskazań), 

nadmierny fiskalizm, czyli wysokie podatki, jakie przedsiębiorcy muszą odprowadzać 

do budżetu państwa – 50 wskazań, co stanowiło 45,45% wszystkich przypadków oraz 

nadmierna biurokracja i sztywność przepisów – 48 wskazań, co stanowi prawie 12% 

wszystkich odpowiedzi. Te wszystkie czynniki, które powodują wysokie koszty 

prowadzenia działalności gospodarczej, zdaniem małych przedsiębiorców negatywnie 

wpływają na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Poza nimi wymienić 
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należy również: nadmierną konkurencję, walkę o rynki zbytu, niejasność i 

niestabilność przepisów, jak również brak poczucia stabilizacji, pełną dyspozycyjność 

w firmie, co wiąże się z brakiem czasu dla siebie i rodziny oraz duża 

odpowiedzialność właściciela (przedsiębiorcy) za firmę i pracowników (tabela 3). 

Tabela 3. Negatywne strony prowadzenia własnej działalności gospodarczej  

(możliwy wybór więcej niż jednej odpowiedzi, maksymalnie cztery) 

Negatywne strony prowadzenia własnej firmy Liczność 
% 

odpowiedzi 

% 

przypadków 

Wysokie składki ZUS  84 20,49 76,36 

Nadmierny fiskalizm (wysokie podatki) 50 12,19 45,45 

Nadmierna biurokracja, sztywne przepisy  48 11,71 43,64 

Wysokie koszty działalności 44 10,73 40,00 

Nadmierna konkurencja, walka o rynki zbytu  34 8,29 30,91 

Niejasność przepisów podatkowych, niestabilność ustaw   30 7,32 27,27 

Pełna dyspozycyjność, brak czasu dla siebie i rodziny 24 5,85 21,82 

Brak poczucia stabilizacji   22 5,36 20,00 

Duża odpowiedzialność za firmę i pracowników 22 5,36 20,00 

Duże ryzyko finansowe, ryzyko złych inwestycji 20 4,88 18,18 

Nienormowany czas pracy, pełne zaangażowanie 10 2,45 9,09 

Niskie, bądź niestałe dochody  8 1,95 7,27 

Trudności w uzyskaniu kredytów na działalność 6 1,46 5,44 

Brak zabezpieczenia finansowego  4 0,98 3,64 

Trudności lokalowe, transportowe 2 0,49 1,82 

Nie ma złych stron prowadzenia własnej firmy 2 0,49 1,82 

Razem odpowiedzi 410 100,0 372,71 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
 

Plusy i minusy prowadzenia własnej działalności wynikać mogą między 
innymi ze specyfiki małych firm. Wielu autorów podkreśla, że mała firma nie jest 
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miniaturą dużego przedsiębiorstwa
93

. Specyfika działania małych firm może m.in. 

wynikać z następujących cech: działanie na podstawie intuicji właściciela, częste 

łączenie funkcji właściciela i menedżera, relatywnie niski poziom wykształcenia 

kadry, brak dostępu do źródeł finansowania. Z drugiej strony tego typu 

przedsiębiorstwa skupiają się na innych wartościach niż duże i inaczej reagują na 

bodźce zewnętrzne. W związku z tym specyfika małych przedsiębiorstw wynika 

również m.in. z ich innej, słabszej pozycji rynkowej, większej podatności na zmiany 

zachodzące w otoczeniu, konieczności szybkiego dostosowywania się do tych zmian  

oraz innej struktury celów i motywów działania
94

. 

Na podstawie badań publikowanych przez TAX CARE
95

 większość 

przedsiębiorców woli działać samodzielnie, w badaniu odsetek ten wyniósł aż 81% 

wszystkich badanych przedsiębiorców. Prowadzenie biznesu ze wspólnikiem jest 

mniej ryzykowne, bo za wpadkę odpowiada dwóch, a nie jeden właściciel. Niestety 

plonami także trzeba się dzielić. Prędzej czy później okazuje się jednak, że cele 

wspólników nie są już takie same i ich drogi się rozchodzą. Działalność 

jednoosobowa eliminuje te problemy. A większe ryzyko, jak pokazują badania, 

można udźwignąć. Jeżeli jednak przedsiębiorcy decydują się na spółki, to jest to 

spółka cywilna (8%) albo kapitałowa (7%). W tym ostatnim przypadku trzeba jednak 

pamiętać, że ceną za ograniczenie odpowiedzialności za długi spółki jest podwójne 

opodatkowanie wypracowanego przez spółkę zysku. Zysk podlega opodatkowaniu 

raz na poziomie spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych, a następnie na 

poziomie wspólnika podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co wiąże się z 

kolei z wyższymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Podsumowanie 

 

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, a w szczególności małej firmy, 

związane jest w pierwszej kolejności z jej właścicielem. To od niego zależy czy firma 

się rozwija, jakie osiąga cele i czy spełnia oczekiwania jej założyciela. W dużej 

mierze jednak to motywy założenia własnej firmy decydują o jej późniejszym 

powodzeniu.  Od charakteru tych motywów zależy funkcjonowanie przedsiębiorstwa 

na rynku. Na podstawie badań można stwierdzić, iż główne motywy podejmowania 

działań przedsiębiorczych wynikają z powodów pozytywnych, a ten rodzaj 

przedsiębiorczości, z którą mamy do czynienia, to przedsiębiorczość zorientowana na 

wykorzystywanie szans. Wśród pozytywnych stron prowadzenia własnej firmy 

przedsiębiorcy wyróżniają poprawę sytuacji materialnej, niezależność finansową i 

samodzielność. Wymienione czynniki świadczyć mogą o odpowiedzialnym podejściu 

do indywidualnej przedsiębiorczości osób prowadzących małe przedsiębiorstwo. 

 

 

 

                                                           
93 Cyt. za:  J.A. Welsh, J.F. White, A small business is not a little big business, “Harvard Business 

Review”, July-August 1981, s. 18. 
94 M. Smolarek, Planowanie w małej firmie, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2008, s. 58. 
95 J. Szlęzak-Matusewicz, 

http://mambiznes.pl/artykuly/czytaj/id/3900/pieniadze_co_motywuje_do_zakladania _ firm [odczyt: 

17.01.2013]. 
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REASONS FOR PURSUING AN ECONOMIC ACTIVITY 

SMALL COMPANIES 

 
Summary: The paper presents a review of selected literature of the subject and the findings of the 

author’s own research into entrepreneurs’ motives for starting a business. Further, it presents positive 

and negative aspects of running an own small company according to owners of companies operating in 

Silesian Province.    

 

Keywords: entrepreneur, motives starting a business activity, pluses and minuses running your own 

business 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


