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Marian Huczek*

PRZEDSI	BIORCZO�û SEKTORA PUBLICZNEGO

STRESZCZENIE

W artykule podkre�lono i wykazano, *e przedsi
biorczo�ü jest podstawowym czynni-

kiem rozwoju regionalnego. Przedstawiono ró*ne pogl�dy na rozwój regionalny. Zde-

fi niowano przedsi
biorczo�ü sektora publicznego. Omówiono zwi�zek innowacyjno�ci 

z przedsi
biorczo�ci� sektora publicznego.

UWAGI WST	PNE

Z istoty samorz�du terytorialnego wynika potrzeba dbaáo�ci o sprawy wynikaj�ce 

z faktu wspólnego zamieszkania na terenie wspólnoty samorz�dowej. Logiczn� konse-

kwencj� tego jest zainteresowanie samorz�du terytorialnego wszechstronnym rozwojem 

spoáeczno-gospodarczym w skali lokalnej czy regionalnej. W gruncie rzeczy, pomi
dzy 

obsáugowym charakterem samorz�du terytorialnego i nastawieniem prorozwojowym 

zachodz� integralne powi�zania sprowadzaj�ce si
 do sprz
*enia zwrotnego1.

Warunkiem rozwoju spoáeczno-gospodarczego jest ci�gáy wzrost przedsi
biorczo�ci 

i konkurencyjno�ci w skali lokalnej czy regionalnej. Przedsi
biorczo�ü ta odnosi si
 

do kreowania nowych dóbr publicznych, do bardziej racjonalnego gospodarowania 

mieniem komunalnym, do tworzenia nowych (ródeá zwi
kszaj�cych dochody oraz do 

racjonalizacji wydatków bud*etowych2.

Przedsi
biorczo�ü stanowi czynnik motoryczny i determinant
 rozwoju regional-

nego i lokalnego ujmowanego jako proces wielowymiarowy. Mo*na postawiü tez
, *e 

przedsi
biorczo�ü jest warunkiem koniecznym rozwoju lokalnego i regionalnego. Jest 

zdolno�ci� regionu do generowania procesów rozwojowych i pozytywnych dostosowa� 

strukturalnych wobec coraz to nowszych wyzwa� konkurencyjnych i cywilizacyjnych.

Regionami przedsi
biorczo�ci s� regiony, których wáadze samorz�dowe posáuguj� 

si
 skutecznie strategiami przedsi
biorczo�ci jako jednym z typów strategii rozwoju 

regionalnego. S� to regiony zdolne do tworzenia i utrzymywania �rodowiska sprzyjaj�-

cego rozwojowi przedsi
biorczo�ci, w tym preferuj�ce i stosuj�ce w polityce rozwoju 

coraz to lepsze, skuteczniejsze zestawy narz
dzi wspierania przedsi
biorczo�ci. 

W literaturze naukowej funkcjonuje wiele defi nicji przedsi
biorczo�ci. Przeprowa-

dzaj�c analiz
, mo*na je oprzeü na trzech kryteriach:

1 A. Klasik, Przedsi
biorczo�ü i konkurencyjno�ü a rozwój regionalny, Katowice 2006, s. 41.
2 E. Wojciechowski, Zarz�dzanie w samorz�dzie terytorialnym, Warszawa 2003, s. 53.

* Prof. dr hab.; Akademia Pedagogiczna w Krakowie i Wy*sza Szkoáa Humanitas w Sosnowcu.
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– sposobie interpretacji samej kategorii przedsi
biorczo�ci;

– typie badanego obiektu;

– charakterze celów badawczych.

Przy uwzgl
dnieniu kryterium pierwszego ujmujemy dwa podej�cia. W podej�ciu 

pierwszym (podmiotowym) przedsi
biorczo�ü kojarzona jest z aktywno�ci� podmiotów 

gospodarczych i traktowana jako „[...] podejmowanie dziaáalno�ci gospodarczej i jej 

efektywne prowadzenie w warunkach ryzyka i konkurencji”3. Konsekwencj� jest tu 

identyfi kowanie przedsi
biorczo�ci z liczebnym wzrostem podmiotów gospodarczych 

dziaáaj�cych na danym obszarze. W podej�ciu drugim (przedmiotowym) przedsi
bior-

czo�ü wi�*e si
 ze zbiorem specyfi cznych cech charakteryzuj�cych aktorów rozwoju 

i ich zachowania, cech odnoszonych b�d( do jednostki (podmiotem badania s� tu 

indywidualne cechy i osobowo�ciowe rysy przedsi
biorców), b�d( do organizacji 

(przedmiotem badania jest tu organizacyjna kultura przedsi
biorczo�ci).

Kryterium drugie to typ badanego obiektu. Mog� nim byü jednostki sektora:

– biznesowego (przedsi
biorczo�ü biznesowa);

– publicznego (przedsi
biorczo�ü terytorialna);

– obywatelskiego (przedsi
biorczo�ü obywatelska).

Kryterium trzecie odnosi si
 do charakteru celów, dla realizacji których uruchamiane 

s� procedury badawcze. Cele te mog� byü celami natury:

– opisowej;

– eksplikacyjnej (np. badanie czynników i barier przedsi
biorczo�ci);

– diagnostycznej (np. ocena klimatu przedsi
biorczo�ci w organizacjach ró*nego 

typu);

– normatywnej (np. tworzenie strategii budowy kultury przedsi
biorczo�ci, tworze-

nie i implementacja przedsi
biorczego modelu dziaáa� w sektorze organizacji 

publicznych).

ROZWÓJ REGIONU

Najogólniej rozumiany rozwój regionu jest procesem wszelkich pozytywnych zmian 

zachodz�cych w regionie. W zwi�zku z tym, *e region ekonomiczny stanowi system 

spoáeczno-gospodarczy i zmiany zachodz�ce wewn�trz niego podlegaj� ocenie w za-

le*no�ci od przyj
tych kryteriów i przyj
tych w oparciu o nie celów, rozwój ten mo*e 

polegaü zarówno na zmianach pozytywnych, jak i negatywnych. Rozwój regionalny jest 

procesem wielowymiarowym, st�d wynikaj� trudno�ci w jego badaniu i wymagaj� one 

zaáo*e� upraszczaj�cych. Nale*y podkre�liü, *e rozwój ka*dego regionu jest swoist� 

sum� ró*nych aspektów zachodz�cych zmian. Wszystkie one s� wzajemnie powi�za-

ne – b�d( na zasadzie substytucji, b�d( komplementarno�ci, a czasem (chocia* bardzo 

rzadko) zajmuj� wobec siebie pozycj
 neutraln�.

3 K. Kuci�ski, Przestrzenne aspekty przedsi
biorczo�ci, „Monografi e i Opracowania”, Szkoáa Gáówna Handlowa, 

Warszawa 1997, nr 430. 
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Rys. 1. Synergia racjonalno�ci sektorów

'ródáo: Opracowanie wáasne.

Literatura naukowa podkre�la, *e rozwój regionu jest efektem synergii racjonalno-

�ci podmiotów. Ka*dy z sektorów ma swoj� racjonalno�ü w podejmowaniu decyzji, 

jak równie* w patrzeniu na region. Przyjmuje si
 zatem, *e regionalne �rodowisko 

przedsi
biorczo�ci jest efektem wspóádziaáania sektorów i tworzenia racjonalno�ci 

przedsi
biorczych zachowa�. Przyjmuje si
 tak*e, *e rozwój regionu jest procesem 

przeksztaácania racjonalno�ci dziaáa� podmiotów biznesowych, publicznych i obywa-

telskich ukierunkowanych na tworzenie, zachowanie, rewitalizacj
 warto�ci w regionie, 

a ocenianych przez wyniki wielopáaszczyznowej gry konkurencyjnej4.

Tworzenie efektów rozwoju regionu oraz ich redystrybucja s� elementami skáado-

wymi budowania konkurencyjno�ci w regionie (tabela 1). Z jednej strony mówi si
 

o konkurencyjno�ci w procesie tworzenia efektów rozwoju regionu o czynniki we-

wn
trzne produkcji oraz o zasilania zewn
trzne, wynikaj�ce z redystrybucji zasobów 

dzielonych przez ukáady wy*szego rz
du, z drugiej o konkurencyjno�ci w procesie 

redystrybucji efektów rozwoju regionu pomi
dzy podmiotami wewn�trz regionu oraz 

podmiotami regionu a zewn
trznymi podmiotami b
d�cymi u*ytkownikami regionu.

4 A. Ochojski, B. Szczupak, T. Zieli�ski, Regionalne �rodowisko przedsi
biorczo�ci, [w:] Przedsi
biorczo�ü i konku-

rencyjno�ü a rozwój regionalny, pod red. A. Klasika, s. 285.
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Tabela 1. Sfery dziaáania czynników konkurencyjno�ci regionu

Podmioty
Przedsi
bior-

stwa

Przedsi
biorstwa 

rynków nierze-

czywistych

Instytucje 

wspierania 

biznesu

Gospodarstwa 

domowe

Instytucje 

obywatel-

skie

Makroekono-

miczne (ródáa 

przewagi konku-

rencyjnej regionu

produktywno�ü skala rynku
sieü wspóá-

pracy
zatrudnialno�ü

trwaáo�ü 

rozwoju

Mikroekonomicz-

ne (ródáa przewa-

gi konkurencyjnej 

regionu

innowacyjno�ü 

i imitacje

inwestycje 

publiczne

absorpcja 

wsparcia

adaptacja:

–  umiej
tno�ci 

–  wiedza

–  edukacja

–  przekwalifi -

    kowanie

..........

'ródáo: A. Ochojski, B. Szczupak, T. Zieli�ski, Regionalne �rodowisko przedsi
biorczo�ci, 

[w:] Przedsi
biorczo�ü i konkurencyjno�ü a rozwój regionalny, pod red. A. Klasika, Katowice 

2006, s. 286.

Literatura naukowa podkre�la, *e „[...] skáadowymi rozwoju regionu s� wzrost jako-

�ci �rodowiska i *ycia mieszka�ców oraz wzbogacanie to*samo�ci i procesy integracji 

regionalnej”5.

PRZEDSI	BIORCZO�û SEKTORA PUBLICZNEGO

Za sektor publiczny uznajemy podmioty oraz organizacje samorz�du lokalnego. 

Potrzeba rozwijania przedsi
biorczo�ci w organizacjach publicznych nie jest problemem 

tylko polskich organizacji tego rodzaju. Literatura zagraniczna podkre�la konieczno�ü 

przedsi
biorczo�ci w kulturze, która stanowi radykalne i osobiste zaanga*owanie 

w procesie i w programowaniu twórczym. G. Hagoort pisze: „Osobiste zaanga*owa-

nie jest potrzebne po to, aby umo*liwiü utrzymanie procesu ci�gáo�ci w prowadzeniu 

przedsi
biorstwa kultury, w warunkach, jak*e cz
sto, bardzo trudnych”6. Za przedsi
-

biorczo�ü sektora publicznego uwa*a si
 umiej
tno�ü poszukiwania, á�czenia i rekom-

binacji zasobów przez podmioty i organizacje sektora publicznego, w celu kreowania 

warto�ci spoáecznej. Zasoby niezb
dne do uruchomienia procesów przedsi
biorczych 

mog� znajdowaü si
 zarówno po stronie sektora publicznego, jak i sektora prywatnego 

(biznesowego) czy obywatelskiego. Efekty przedsi
biorczych dziaáa� w postaci przy-

chodów, poprawy jako�ci procesów wewn�trzorganizacyjnych czy kreowania nowych 

rozwi�za� sáu*� spoáeczno�ci lokalnej. W proces przedsi
biorczo�ci publicznej cz
sto 

5 A. Ochojski, Przedsi
biorczo�ü sektora publicznego a konkurencyjno�ü i rozwój regionu, [w:] Przedsi
biorczo�ü 

i konkurencyjno�ü a rozwój regionalny, pod red. A. Klasika, Katowice 2006, s. 321.
6 G. Hagoort, Przedsi
biorczo�ü w kulturze, Kraków 1996, s. 163. 
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wpisana jest konieczno�ü kooperacji z organizacjami innych sektorów (prywatnego 

oraz spoáecznego).

Przedsi
biorczo�ü organizacji sektora publicznego prowadzi do realizacji zada� 

spoáecznie oraz ekonomiczne u*ytecznych. A wi
c nie mo*na twierdziü o ograniczonej 

czy te* innej – ni* w przypadku fi rm biznesu – przedsi
biorczo�ci, a ró*nica le*y po 

stronie warto�ci i celów dziaáa� organizacji sektora publicznego. P.F. Drucker pisze, 

*e: „poj
cie to [przedsi
biorczo�ci] nie odnosi si
 do rozmiaru ani do wielko�ci fi rmy, 

ale do okre�lonego sposobu dziaáania. Sednem tego dziaáania jest innowacja – wysiáek 

podj
ty w celu dokonania zamierzonej zmiany w zakresie ekonomicznego lub spoáecz-

nego potencjaáu organizacji”7. Podobnie literatura naukowa podkre�la, *e: „uniwersalne 

przesáanki wspomagania rozwoju przedsi
biorczo�ci wewn�trz organizacji publicznych 

s� takie same, jak w przypadku przedsi
biorstw, tzn.:

– gwaátowne i nieoczekiwane zmiany otoczenia;

– presja konkurencji i innowacji otoczenia na organizacj
;

– konieczno�ü ci�gáego doskonalenia strategii zarz�dzania organizacjami jako 

sposobu na unikanie stagnacji i upadku organizacji;

– niedoskonaáo�ü tradycyjnych metod rozwi�zywania problemów strategicznych”8.

P.F. Drucker pisze, *e „instytucjom publicznym, takim jak agencje rz�dowe, zwi�zki 

zawodowe, ko�cioáy, uniwersytety, stowarzyszenia profesjonalne itd., przedsi
biorczo�ü 

i innowacja s� potrzebne w takim samym stopniu, jak przedsi
biorstwom. W rzeczywi-

sto�ci mo*e nawet w wi
kszym”9. Gwaátowne zmiany w otoczeniu s� dla nich jeszcze 

wi
kszym zagro*eniem i jeszcze wi
ksz� okazj� ni* dla innych. Nale*y zauwa*yü, *e 

instytucjom publicznym jest znacznie trudniej wprowadzaü innowacje ni* najbardziej 

nawet zbiurokratyzowanemu przedsi
biorstwu. Literatura naukowa podkre�la, *e: 

„w instytucjach publicznych wi
kszo�ü innowacji zostaje im narzucona albo przez ludzi 

z zewn�trz, albo przez katastrof
”10.

T. Kra�nicka uwa*a, *e: „przedsi
biorczo�ü pozagospodarcza wyst
puj�ca w dwóch 

odmianach: jako administracyjna i spoáeczna, jest form� aktywno�ci ludzi dziaáaj�cych 

w sektorze publicznym lub non profi t”11. Aktywno�ü t
 mo*na okre�liü poprzez takie 

aspekty, jak:

– aktywne podej�cie do administrowania dobrami publicznymi;

– staáe wysiáki na rzecz wykorzystywania zasobów w nowy sposób, tak aby 

zwi
kszyü nie tylko skuteczno�ü, ale i efektywno�ü funkcjonowania instytucji sektora 

publicznego;

– celowe i zorganizowane poszukiwanie okazji innowacyjnych w dziaáaniu i spo-

sobów zorganizowania sektora publicznego;

– proces tworzenia warto�ci dla obywateli poprzez wdra*anie nowych, unikalnych 

kombinacji zasobów sektora publicznego12.

7 P.F. Drucker, Dyscyplina w podej�ciu do innowacji, „Harvard Business Review Polska” 2004, stycze�, s. 101-102.
8 M. Bednarczyk, Organizacje publiczne. Zarz�dzanie konkurencyjno�ci�, Warszawa – Kraków 2001, s. 136.
9 P.F. Drucker, Innowacja i przedsi
biorczo�ü. Praktyka i zasady, Warszawa 1992, s. 191.
10 Tam*e, s. 191.
11 T. Kra�nicka, Koncepcja rozwoju przedsi
biorczo�ci ekonomicznej i pozaekonomicznej, Katowice 2002, s. 158.
12 Tam*e, s. 159.
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Literatura naukowa wykazuje trzy obszary, wokóá których najcz
�ciej koncentruj� 

si
 dziaáania sektora publicznego. S� to:

– praktyki konkurencyjne;

– aktywne partnerstwo;

– przywództwo spoáeczne13.

Na rys. 2 przedstawiono obszary przedsi
biorczo�ci sektora obywatelskiego. Prak-

tyki konkurencyjne oznaczaj� dziaáania sektora publicznego sprzyjaj�ce rozwojowi 

i poda*y nowych dóbr i usáug (poprawa oferty lokalnej) oraz wchodzenie na nowe 

rynki. Wiele dziaáa� przedsi
biorczych samorz�dów wskazuje na zainteresowanie tym 

polem aktywno�ci.

Rys. 2. Przedsi
biorczo�ü sektora publicznego

'ródáo: A. Ochojski, Przedsi
biorczo�ü sektora publicznego a konkurencyjno�ü i rozwój regio-

nu, [w:] A. Klasik (red.), Przedsi
biorczo�ü i konkurencyjno�ü a rozwój regionalny, Katowice 

2006, s. 315.

Pole aktywnego partnerstwa wskazuje zakres otwierania si
 sektora publiczne-

go na wspóáprac
 z biznesem i organizacjami spoáecznymi, na ile on sam inicjuje 

wspóáprac
 oraz jakiego typu partnerstwo jest dla niego najkorzystniejsze (czy s� to 

raczej dziaáania wynikaj�ce z nieformalnych sieci, czy silnie sformalizowane alian-

13 A. Ochojski, Przedsi
biorczo�ü sektora...., s. 314.
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se). Obszar przywództwa spoáecznego wskazuje na te obszary aktywno�ci sektora 

publicznego, których przejawem jest ci�gáe d�*enie do doskonaáo�ci w peánionej 

misji publicznej.

Rozpoznanie niezaspokojonych potrzeb, tworzenie kapitaáu zaufania (niezb
dnego 

dla partnerstwa) oraz proces uczenia si
 stanowi� gáówne obszary tego pola. Wspóln� 

cech� dla tych trzech pól jest aktywno�ü organizacji publicznych oraz poszukiwanie 

nowych mo*liwo�ci.

Analizuj�c problematyk
 przedsi
biorczo�ci, nale*y zastanowiü si
 nad jej zwi�zkiem 

z innowacj� i innowacyjno�ci�. P.F. Drucker pisze, *e „innowacja jest specyfi cznym 

narz
dziem przedsi
biorczo�ci – dziaáaniem, które nadaje zasobom nowe mo*liwo�ci 

tworzenia bogactwa”14.

W przypadku sektora publicznego zasadnicze znaczenie maj� trzy typy innowacji:

– utworzenie nowej organizacji (dostarczenie usáug: caákowicie nowych, nowych 

dla  sektora, nowych dla regionu);

– usáuga innowacyjna w istniej�cej organizacji (tworzenie usáug: caákowicie no-

wych, nowych dla sektora, nowych dla regionu, nowych dla organizacji);

– innowacja w dostarczaniu usáug (caákowicie nowych, nowych dla sektora, nowych 

dla regionu, nowych dla organizacji).

Przekáadaj�c nasze rozwa*ania na przedsi
biorczo�ü, mo*emy okre�liü jej nast
-

puj�ce rodzaje:

– przedsi
biorczo�ü jako tworzenie nowych organizacji;

– przedsi
biorczo�ü jako wej�cie na nowe rynki;

– przedsi
biorczo�ü jako decyzje dotycz�ce alokacji nowych zasobów w orga-

nizacjach.

Literatura naukowa podkre�la, *e logika my�lenia innowacyjnego wskazuje na triad
 

zachowa� mo*liwych w kreowaniu innowacyjnych rozwi�za� przez sektor publiczny. 

S� to: poszukiwanie nowych pomysáów, tworzenie projektów, przedsi
wzi
ü oraz 

realizacje – wdro*enie innowacji. Innowacje w sektorze publicznym mog� przybieraü 

dwojaki charakter, mog� to byü innowacje:

– technologiczne – nowe produkty, usáugi, technologie;

– administracyjne – programy, polityki, procedury, formy organizacyjne.

Powy*szy obraz logiki my�lenia innowacyjnego mo*na rozwin�ü w schemat my�le-

nia przedsi
biorczego dla organizacji sektora publicznego. Przedsi
biorczo�ü sektora 

publicznego obejmuje z jednej strony dziaáania podmiotów publicznych, z drugiej za� 

uruchamiane s� procesy, które w efekcie lokuj� sektor publiczny na trajektorii przed-

si
biorczego zarz�dzania. Kategoriami kluczowymi s� szanse i zasoby, które utylizuje 

si
 poprzez wiele procesów innowacyjnych (rys. 3).

14 P.F. Drucker, Innowacja i przedsi
biorczo�ü. Praktyka i zasady, Warszawa 1992, s. 39.
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Rys. 3. Logika my�lenia przedsi
biorczego

'ródáo: A. Ochojski, Przedsi
biorczo�ü sektora publicznego a konkurencyjno�ü i rozwój regio-

nu, [w:] A. Klasik (red.), Przedsi
biorczo�ü i konkurencyjno�ü a rozwój regionalny, Katowice 

2006.

Zgodnie z naszymi rozwa*aniami, za punkt wyj�cia nale*y przyj�ü identyfi kacje 

szans, które dzi
ki rozwini
ciu pomysáów, rozpoznaniu i pozyskaniu niezb
dnych 

zasobów umo*liwiaj� wdro*enie innowacyjnych rozwi�za�. Wdro*enie pomysáów 

poci�ga za sob� ich ocen
.

PODSUMOWANIE

Przedsi
biorczo�ü jest czynnikiem motorycznym rozwoju regionalnego i lokalnego 

ujmowanego jako proces wielowymiarowy. Rozwój regionu jest procesem wszelkich 

pozytywnych zmian zachodz�cych w regionie. Przyjmuje si
 tak*e, *e rozwój regionu 

jest procesem przeksztaácania racjonalno�ci dziaáa� podmiotów biznesowych, publicz-

nych i obywatelskich ukierunkowanych na tworzenie, zachowanie, rewitalizacj
 war-

to�ci w regionie, a ocenianych przez wyniki wielopáaszczyznowej gry konkurencyjnej. 

Za przedsi
biorczo�ü sektora publicznego uwa*a si
 umiej
tno�ü poszukiwania, 

á�czenia i rekombinacji zasobów przez podmioty i organizacje sektora publicznego 

w celu kreowania warto�ci spoáecznej. Istnieje silny zwi�zek mi
dzy przedsi
biorczo-

�ci� a innowacyjno�ci�. W przypadku sektora publicznego zasadnicze znaczenie maj� 

trzy typy innowacji: utworzenie nowej organizacji, usáuga innowacyjna w istniej�cej 

organizacji, innowacja w dostarczaniu usáug. 
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SUMMARY

Author emphasised and proved, that enterprise is the most basic factor of region 

development. Various opinions about regional development were introduced. The enter-

prise of a public sector was defi ned. Connection between innovation and public sector 

enterprise was also discussed. 
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