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Słowo wstępne 

Szanowni Państwo! 

Kolejną elektroniczną publikację z serii Monografie i Studia Instytutu Spraw 

Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zdecydowaliśmy się poświęcić problematyce 

przedsiębiorczości terytorialnej.  

Mianem przedsiębiorczości określa się zachowanie człowieka lub organizacji polegające 

na poszukiwaniu i stosowaniu nowych rozwiązań, wymagających więcej inicjatywy i 

pomysłowości w celu osiągnięcia korzyści, ale przy podjęciu ryzyka i odpowiedzialności za swoje 

decyzje i działania. Przedsiębiorczość wynika z proaktywności. W literaturze przez proaktywność 

rozumie się postawę życiową polegającą na przełamaniu schematu działania, zakładającego 

automatyczne reagowanie na bodziec1. S. Covey podkreśla, że „Zasadniczą cechą osób 

proaktywnych jest podporządkowanie bodźców wartościom. Motorem działania ludzi 

reaktywnych są uczucia, okoliczności, warunki, środowisko. Jednostki proaktywne kierują się 

dokładnie przemyślanymi, wybranymi i uwewnętrznionymi wartościami. Ludzie proaktywni także 

podlegają wpływom zewnętrznych bodźców fizycznych, społecznych czy psychologicznych. 

Jednak ich odpowiedzią na nie jest wyłącznie – świadoma czy nie – oparta na wartościach reakcja”. 

Model proaktywności według S. Coveya zakłada, że pomiędzy bodźcem a reakcją jest miejsce na 

wolny – autonomiczny wybór człowieka.  

Wynikająca z proaktywności przedsiębiorczość jest więc ciągłym procesem tworzenia 

czegoś nowego w miejsce prostej reakcji na zastałą sytuację. Istotą przedsiębiorczości jest 

innowacja, która staje się sposobem kształtowania rzeczywistości w imię własnych celów i 

wartości. Przedsiębiorczość może cechować ludzi i powołane przez nich do życia organizacje, 

także te o charakterze terytorialnym. Przykładowo A. Klasik określa przedsiębiorczość regionalną 

jako „powstającą wewnątrz regionu nową aktywność gospodarczą, skierowaną na tworzące się 

nowe przedsiębiorstwa, zwykle mikro i małe firmy”2. Z punktu widzenia rozwoju regionalnego 

wydaje się jeszcze bardziej istotne, że przedsiębiorczość terytorialna „oznacza aktywność, której 

istotą jest tworzenie nowych wartości. W powyższej perspektywie w relacje rynkowe i 

konkurencyjne są uwikłane przedsiębiorcze jednostki, innowacyjne środowiska oraz posiadające 

inicjatywę społeczności lokalne”3. 

Rozszerzając powyższą definicję, przez przedsiębiorczość terytorialną będziemy 

rozumieć, wewnętrzną zdolność określonego terytorium do proaktywnego i innowacyjnego 

tworzenia nowych jakości. Przedsiębiorczość terytorialna oznacza więc zdolność do 

aktywizowania i ukierunkowania własnego potencjału w zgodzie z założonymi celami i 

                                                 
1 S. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, Diogenes, Warszawa 2001, s. 72–73. 
2 Por. Klasik A. (red.), Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, PAN 
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Biuletyn, z. 218, Warszawa 2005, s. 8. 
3 Tamże. 
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wartościami. Siła sprawcza zmiany wynika z mobilizacji własnych, endogenicznych możliwości. 

Niniejsza monografia pokazuje sfery aktywności publicznej oraz działania, które podejmuje się dla 

zwiększania endogenicznego potencjału terytoriów.  

Antoni Ko żuch w rozdziale „Wspieranie rozwoju lokalnego przez samorząd terytorialny” 

porusza zagadnienia w sposób najbardziej ogólny. Podkreśla istotną rolę, jaką samorząd gminny 

może odegrać w kreowaniu rozwoju gospodarczego. Przedstawia, w jaki sposób, dzięki 

posiadanym kompetencjom i motywacjom, władza lokalna potrafi prawidłowo kojarzyć zadania 

rozwoju lokalnego z potrzebami miejscowej ludności oraz zasobami gminy.  

Pozostałe teksty prezentują przykłady przedsiębiorczych gmin, przy czym każdy 

analizowany przypadek w inny sposób odnosi się do materii proaktywności. 

Krystian Gurba  w tekście „Wybrane aspekty rozwoju lokalnego w dobie gospodarki 

opartej na wiedzy. Guildford: centrum nowych technologii?” demonstruje specyficzne 

doświadczenia brytyjskie. Wychodzi z założenia, że rozwój gospodarki opartej na wiedzy wywiera 

wpływ nie tylko na globalne i narodowe czynniki rozwoju społecznego i gospodarczego, ale 

przewartościowuje także rozwój w skali regionalnej i lokalnej. Dowodzi, że o sukcesie Guildford 

przesądziły trzy główne czynniki: sprowadzenie do miasta uczelni wyższej i wspieranie transferu 

technologii, przeznaczanie infrastruktury na potrzeby przedsiębiorców oraz stworzenie miejsca 

atrakcyjnego do życia.  

Autorem opracowania poświeconego pierwszej z przedsiębiorczych polskich gmin jest 

Artur Szetela. W tekście pt. „Instrumenty stymulujące rozwój przedsiębiorczości lokalnej w 

gminie Środa Wielkopolska w latach 2002–2008” przedstawia on systematycznie instrumenty 

rozwoju przedsiębiorczości stosowane w tej wiodącej, wielkopolskiej gminie. Na podstawie analiz 

własnych autor zauważa, że postępujące zmiany w prawie dotyczącym funkcjonowania organów 

samorządowych stworzyły władzom lokalnym szereg możliwości wpływania na procesy 

zachodzące w realnej sferze rozwoju gospodarczego. Zwiększeniu uległ nie tylko zakres 

odpowiedzialności władz gmin za rozwój lokalny, ale także zakres kompetencji do samodzielnego 

podejmowania decyzji i kształtowania polityki lokalnej.  

Anna Pilarczyk w tekście „Atrakcyjność inwestycyjna jako czynnik rozwoju lokalnego na 

przykładzie gminy Żary” koncentruje się na instrumentach zwiększania atrakcyjności 

inwestycyjnej miasta. Podkreśla przy tym, że to właśnie działania władz samorządowych są 

najważniejszym czynnikiem odpowiedzialnym za postrzeganie obszaru jako atrakcyjnego miejsca 

zarówno do zamieszkania, jak i prowadzenia działalności gospodarczej. Przypomina, że obecnie 

posługiwanie się powszechnie znanymi metodami i środkami może okazać się niewystarczające, a 

kluczem do osiągnięcia sukcesu oprócz umiejętnego wykorzystania szans, czynników naturalnych i 

instrumentów jest sformułowanie wizji i stworzenie odpowiedniego klimatu sprzyjającego 

inwestycjom. 
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Inny przykład przedsiębiorczości terytorialnej przedstawia Karolina Jastrzębska w 

tekście pt. „Przedsiębiorczość władz miasta Nowy Sącz w aspekcie budowania ośrodka 

akademickiego i europejskiego miasta wiedzy”. Autorka podejmuje próbę oceny instrumentów 

strategicznego zarządzania rozwojem Nowego Sącza oraz wybranych narzędzi wykorzystywanych 

przez władze Urzędu Miasta w celu stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Podkreśla 

znaczenie szkolnictwa wyższego w rozwoju lokalnym. Stwierdza, że Nowy Sącz ma potencjał do 

zbudowania prężnie rozwijającego się miasta akademickiego, jak również europejskiego miasta 

wiedzy, ale tylko poprzez wykorzystanie dialogu społecznego i efektu synergii lokalnego świata 

gospodarki, administracji i nauki.  

Inne ujęcie problematyki przedsiębiorczości terytorialnej eksponuje Małgorzata 

Dembińska w opracowaniu pt. „Gmina Sitkówka-Nowiny jako przedsiębiorcza gmina przyjazna 

społeczności lokalnej”. Autorka opisuje przykład położonej w województwie świętokrzyskim 

gminy, która zwiększa swoją konkurencyjność poprzez działania służące podwyższeniu standardów 

życia mieszkańców. Gmina inwestuje w infrastrukturę, prowadzi spójną politykę w zakresie 

ochrony środowiska i rewitalizacji terenów zanieczyszczonych. Wykorzystuje atuty położenia w 

tworzącym się obszarze metropolitalnym Kielc. Władze prowadzą politykę długoterminową, której 

pozytywne skutki będą odczuwane przez kolejne pokolenia. 

Katarzyna Lichwa w rozdziale pt. „Przedsiębiorczość gminy oparta o kultywowane w 

regionie normy społeczne i odrębność kulturową” wskazuje kolejny ważny we współczesnym 

świecie aspekt przedsiębiorczości gminnej. Autorka prezentuje środki, którymi władze gminy 

Bukowina Tatrzańska efektywnie wspierają przedsiębiorców i inwestorów działających na terenie 

gminy, dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu instrumentów rozwoju i lokalnych walorów 

kulturowych. Wspólne cele strategiczne dotyczące rozwoju gminy, ścisła współpraca między 

inwestorami, mieszkańcami a władzami gminy oraz odpowiednie zarządzanie i wykorzystanie 

regionalnego produktu turystycznego powoduje, iż w okresie ostatnich dziesięciu lat Bukowina 

Tatrzańska stała się jedną z najbardziej rozwiniętych przedsiębiorczo gmin w powiecie tatrzańskim 

oraz stale rosnącą w znaczeniu destynacją turystyczną w Polsce.  

Należy podkreślić, że autorzy poszczególnych tekstów, poza prof. Antonim Kożuchem, 

który podjął się także zadania współredagowania publikacji, to doktoranci Wydziału Zarządzania i 

Komunikacji Społecznej, często stawiający pierwsze kroki w karierze naukowej. Tym niemniej 

mamy świadomość, że przedstawiamy interesującą publikację, która wzbogaca naszą wiedzę o 

jednym z największych wyzwań współczesnego rozwoju, związanym z mobilizacją 

endogenicznych potencjałów gmin. 

         Aleksander Noworól  
 

 


