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Wstęp

Ostatnie zmiany w otoczeniu biznesu i wyzwania stojące przed menedżerami, 
takie jak: wyścig w innowacjach, potrzeba przewodzenia w otoczeniu wielokultu-
rowym, rozwój uczących się organizacji, globalizacja i wyłanianie się nowych sił 
ekonomicznych – żeby wspomnieć tylko niektóre – prowadzą zarówno praktyków, 
jak i teoretyków do stwierdzenia, że odpowiedzią na te wyzwania jest przedsię-
biorcze przywództwo. ta linia badań jest obiecująca, jednak rozwój tego obszaru 
badawczego jest utrudniony przez brak narzędzia, które pozwalałoby na pomiar 
charakterystyki przywódców i ich zachowań. Niektórzy badacze adaptowali miarę 
orientacji przedsiębiorczej do mierzenia cech przywódczych1. Jednakże przed-
siębiorcza orientacja jest konstrukcją na poziomie organizacji2 i jej trzy składniki 
(innowacyjność, proaktywność i podejmowanie ryzyka) charakteryzują organiza-
cje przedsiębiorcze, a nie koniecznie przedsiębiorczych przywódców. Połączenie 
przedsiębiorczości i przywództwa może dostarczyć przywódcom i menedżerom 
nowych recept na odnoszenie sukcesu przez ich organizacje, a badaczom niezbęd-
nego narzędzia do oceny poziomu przedsiębiorczego przywództwa w rozwijaniu 
tej koncepcji.

* dr, katedra Przedsiębiorczości, uniwersytet ekonomiczny w katowicach.
1 Ming-Huei chen, Entrepreneurial	Leadership	and	New	Ventures:	Creativity	in	Entrepreneurial	

Teams, „creativity and innovation Management” 2007, nr 16(3), s. 239–249.
2 J. G. covin, D. P. slevin, A	conceptual	model	of	entrepreneurship	as	firm	behavior, „entre-

preneurship theory and Practice” 1991, nr 16(1), s. 7–25.
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1. Być albo nie być liderem

Przywódca często był podmiotem badań dotyczących przywództwa. Badacze 
odkryli cechy i zachowania odróżniające indywidualnego przywódcę od osoby, 
która przywódcą nie jest. Przywództwo, z drugiej strony, jest procesem wywierania 
wpływu3 i odzwierciedla bardziej skomplikowany i dynamiczny fenomen niż ten 
dotyczący jednostki4. w podobny sposób przedsiębiorca nie jest jednoznaczny 
z przedsiębiorczością. Przedsiębiorczość koncentruje się nie tylko na przedsiębiorcy, 
ale także na połączeniu przedsiębiorczej osoby i intratnych, czy przedsiębiorczych, 
szans5. większość badań dotyczących połączenia przedsiębiorczości i przywódz-
twa wywodzi się od jednego z tych dwóch zakresów badań. to oznacza, że bada-
cze koncentrowali się albo na przywódcach, którzy wykazywali przedsiębiorcze 
zachowania i podejście6, albo na właścicielach nowych przedsiębiorstw, którzy 
stali się przywódcami, aby ich firmy odniosły sukces. w tym drugim przypadku 
robert D’intino, Michael Goldsby, Jeffery Houghton i christopher Neck7 twierdzą, 
że lekcje z samoprzywództwa mogą „dostarczyć przedsiębiorcom procesów do 
przewodzenia sobie podczas okresu pełnego wyzwań przy tworzeniu i rozwijaniu 
biznesu”. koncentrując się na nowszych, mniejszych przedsiębiorstwach, susan 
Jensen i Fred Luthans8 badają i znajdują pozytywne związki pomiędzy postrzega-
niem przez pracowników autentycznego przywództwa a ich podejściem do pracy 
i szczęściem. Jest to coś co cecil Gibb9 proponuje w odniesieniu do przywódców 
w ogóle. zachowanie przywódcze (inspirujące i kierujące) w nowych i szybko 
rozwijających się firmach także jest połączone z wynikami10.

Problemy z definiowaniem i konceptualizacją cechowały wczesne etapy badań 
dotyczących przedsiębiorczości i przywództwa11. Oba obszary badawcze początkowo 

3 J. G. Hunt, What	is	leadership?, w: The	nature	of	leadership, thousand Oaks: ca, 2004, s. 19–47.
4 c. c. cogliser, k. H. Brigham, The	intersection	of	leadership	and	entrepreneurship:	Mutual	

lessons	to	be	learned. „the Leadership Quarterly” 2004, nr 15, s. 771–799.
5 s. shane, s. Venkataraman, The	promise	of	entrepreneurship	as	a	field	of	research, „academy 

of Management review” 2000, nr 25, s. 218.
6 V. Gupta, i. c. MacMillan, s. Gita, Entrepreneurial	leadership:	developing	and	measuring	

a	cross-cultural	construct, „Journal of Business Venturing” 2004, nr 19(2), s. 241; N. thornberry, 
Lead	Like	an	Entrepreneur:	Keeping	the	Entrepreneurial	Spirit	Alive	Within	the	Corporation, New 
york 2006.

7 r. s. D’intino, G. G. Michael, D. J. Houghton, ch. P. Neck, Self-Leadership:	A	Process	for	
Entrepreneurial	Success, „Journal of Leadership & Organizational studies” 2007, nr 13(4), s. 117.

8 s. M. Jensen, F. Luthans, Entrepreneurs	as	authentic	leaders:	impact	on	employees’	attitudes, 
„Leadership & Organization Development Journal” 2006, nr 27(8), s. 646–666.

9 c. a. Gibb, Leadership, w: The	handbook	of	social	psychology	(2nd	ed.), addison-wesley 
1969, s. 205-282.

10 k. M. Hmieleski, M. D. ensley, A	contextual	examination	of	new	venture	performance:	en-
trepreneur	leadership	behavior,	top	management	team	heterogeneity,	and	environmental	dynamism, 
“Journal of Organizational Behavior” 2007, nr 28(7), s. 865–889.

11 B. J. avolio, J. J. sosik, D. i. Jung, Leadership	models,	methods,	and	applications, w: Handbook 
of Psychology: industrial and Organizational Psychology, New york 2003, s. 277–307; s. shane, 
L. kolvereid, P. westhead, An	exploratory	examination	of	the	reasons	leading	to	new	firm	formation	
across	country	and	gender, „Journal of Business Venturing” 1991, nr 6, s. 431–446.
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koncentrowały się na indywidualnych cechach lub umiejętnościach, które identy-
fikowały osobę jako przywódcę lub przedsiębiorcę i wyróżniały ją od pozostałych. 
w obszarze badawczym przywództwa, podejście oparte na cechach osiągnęło szczyt 
popularności w latach 20. i 50. ubiegłego stulecia12, z dwoma głównymi nurtami: 
1) jakie cechy wyróżniają liderów, 2) jaki był zakres tych różnic13. cechy takie, jak: 
przyjacielskość, motywacja do podejmowania zadań, równowaga emocjonalna, 
dominacja, zachowanie etyczne czy osobista uczciwość, kreatywność, odwaga, były 
powiązane z przywództwem14. w przedsiębiorczości cechy, które miały rozróżniać 
przedsiębiorców od innych grup i przypuszczalnie prowadziły do zakładania nowych 
organizacji to na przykład: potrzeba osiągnięć, poczucie umiejscowienia kontroli, 
skłonność do podejmowania ryzyka, tolerancja niejednoznaczności15.

zarówno w przywództwie jak i w przedsiębiorczości te wczesne podejścia 
oparte na cechach były kwestionowane16. w przywództwie, w 1950 roku, ralph 
stogdill17 zakwestionował uniwersalność cech i dostarczył katalizator do przejścia 
w badaniach nad przywództwem od tego jacy przywódcy są do tego co przywódcy 
robią18. w przedsiębiorczości punktem zwrotnym w przejściu od podejścia opar-
tego na cechach do opartego na zachowaniach był przegląd literatury dokonany 
przez william Gartner19, który stwierdził, że różnice między przedsiębiorcami 
i ich przedsiębiorstwami są tak duże, jak różnice między przedsiębiorcami a nie-
-przedsiębiorcami. Nawiązując do krytyki przedsiębiorczości dokonanej przez 
ralph stogdill20, william Gartner21 zaproponował, że dalsze badania dotyczące 
przedsiębiorców nie powinny koncentrować się na tym jaki przedsiębiorca jest, 
a raczej co robi, podobnie do behawioralnego podejścia do przedsiębiorczości 
zaproponowanego przez John Hemphill22.

12 J. antonakis, a. t. cianciolo, r. J. sternberg, Leadership: Past,	present,	and	future, w: The 
nature	of	leadership, thousand Oaks: ca 2004, s. 3–15.

13 c. c. cogliser, k. H. Brigham, The	intersection	of	leadership	and	entrepreneurship:	Mutual	
lessons	to	be	learned, „the Leadership Quarterly” 2004, nr 15, s. 771–799.

14 B. M. Bass, Bass	and	Stogdill’s	Handbook	of	Leadership, New york 1990.
15 a. carsrud, k. Olm, J. thomas, Predicting	entrepreneurial	success:	effects	of	multi-dimensional	

achievement	motivation,	levels	of	ownership,	and	cooperative	relationships, „entrepreneurship and 
regional Development” 1989, nr 1(3), s. 237–244; c. c. cogliser, k. H. Brigham, The	intersection	
of	leadership	and	entrepreneurship:	Mutual	lessons	to	be	learned, „the Leadership Quarterly” 2004, 
nr 15, s. 771–799.

16 c. c. cogliser, k. H. Brigham, The	intersection	of	leadership	and	entrepreneurship:	Mutual	
lessons	to	be	learned, „the Leadership Quarterly” 2004, nr 15, s 771–799.

17 r. M. stogdill, Personal	factors	associated	with	leadership:	A	survey	of	the	literature, „Journal 
of Psychology” 1948, nr 25, s. 35–71.

18 J. antonakis, a. t. cianciolo, r. J. sternberg, Leadership:	Past,	present,	and	future, w: The 
nature	of	leadership, thousand Oaks: ca 2004, s. 3–15.

19 w. B. Gartner, A	conceptual	framework	for	describing	the	phenomenon	of	new	venture	creation, 
„academy of Management review” 1985, nr 10(4), s. 696–706.

20 r. M. stogdill, Personal	factors	associated	with	leadership:	A	survey	of	the	literature, „Journal 
of Psychology” 1948, nr 25, s. 35–71.

21 w. B. Gartner, Who	is	an	entrepreneur?	Is	the	wrong	question, „american Journal of small 
Business” 1988, nr 12 (4), s. 11–32.

22 J. k. Hemphill, Why	people	attempt	to	lead,	w:	Leadership	and	interpersonal	behavior, New 
york 1961, s. 201–215.
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Jaka jest różnica między menedżerami, przywódcami i przedsiębiorcami. 
Joseph a. schumpeter23 odróżniał menedżerów od przedsiębiorców tym, że me-
nedżerowie kontrolują, zapewniają dyscyplinę i wprowadzają porządek, podczas 
gdy przedsiębiorcy wprowadzają innowacje i kwestionują równowagę na rynku. 
w podejściu schumpetera zadanie przedsiębiorcy, którym jest tworzenie firmy, 
różni się od zadania menedżera, którym jest zarządzanie istniejącą już firmą. 
rozróżnienie dokonane przez schumpetera pomiędzy managerem a przedsię-
biorcą jest podobne do rozróżnień dokonanych przez innych badaczy24. zarzą-
dzanie administracyjne, czyli strategiczne zarządzanie w starym stylu oparte 
na koordynacji, może być przeciwstawione zarówno przywództwu opartemu 
na wizji, oraz na przedsiębiorczym zarządzaniu, które oparte jest bardziej na 
współczesnych potrzebach dotyczących rozwoju organizacji25. w porównaniu do 
zarządzania administracyjnego, przedsiębiorcze zarządzanie jest coraz bardziej 
skoncentrowane na jednostce i jest wymuszone przez rosnące tempo rozwoju 
technologicznego26.

według Nigel Nicholson27 istnieją różnice charakteru na poziomie jednostki, 
między przedsiębiorczymi przywódcami a innymi menedżerami. tymi, poniekąd 
niepochlebnymi cechami, które charakteryzują przedsiębiorczych przywódców 
według Nicholsona, są odporność na stres, brak kompleksów, asertywność, nie-
-nowatorskość, skrupulatność, konformizm, ambicja. Nicholson sugeruje, że poten-
cjalni przedsiębiorczy przywódcy są albo odporni na socjalizację, która zazwyczaj 
kształtuje osobowość menedżerską, lub wchodzą w zawód menedżera trochę 
nieprzystosowani do społecznych i organizacyjnych norm zarządzania, ale za to 
z ogromną chęcią ucieczki w przywództwo. Jednak brak jeszcze empirycznych 
dowodów na potwierdzenie tych cech charakterystycznych dla przedsiębiorczych 
przywódców, z powodu trudności z badaniami empirycznymi.

2. przedsiębiorcze przywództwo

Przedsiębiorcze przywództwo może być zdefiniowane jako szczególnego 
rodzaju przywództwo, które posiada „zdolność do wpływania na innych, w celu 
strategicznego zarządzania zasobami, aby wzmocnić zachowania zorientowane 
zarówno na poszukiwanie możliwości, jak i poszukiwanie korzyści”28. Definicja 

23 J. a. schumpeter, The	Theory	of	Economic	Development, cambridge 1934.
24 J. P. kotter, A	force	for	change:	How	leadership	differs	from	management, New york 1990; 

a. zaleznik, Managers	and	leaders:	Are	they	different?, „Harvard Business review” 1977, nr 55, 
s. 67–78.

25 s. Michael, D. storey, H. thomas, Discovery	and	coordination	in	strategic	management	and	
entrepreneurship, w: Strategic	Entrepreneurship,	Creating	a	New	Mindset, Oxford 2002. 

26 ibidem.
27 N. Nicholson, Personality	and	entrepreneurial	leadership:	A	study	of	the	heads	of	the	UK’s	most	

successful	independent	companies, „european Management Journal” 1998, nr 16(5), s. 529–539.
28 r. D. ireland, M. a. Hitt, D. G. sirmon, A	model		of	strategic		entrepreneurship:	the	constmct	

and	its	dimensions, „Journal of Management” 2003, nr 29(6), s. 971.
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ta opiera się na przedsiębiorczości jako procesie tworzenia wartości, który wy-
maga zdolności i chęci do rozpoznawania i wykorzystywania szans29, oraz przy-
wództwie jako „procesie wpływania na innych w celu zrozumienia i wspólnego 
ustalenia tego, co powinno być zrobione i jak należy to zrobić efektywnie oraz jak 
wysiłki indywidualne i grupowe powinny być wspierane, aby osiągnąć wspólny 
cel”30. Podobnie, Vipin Gupta i in.31 porównują przedsiębiorcze przywództwo do 
tworzenia takich wizjonerskich scenariuszy, które zmobilizują drugoplanowych 
uczestników organizacji, podążających za wizją, aby odkryć i wykorzystać stra-
tegiczne tworzenie wartości.

Przedsiębiorcze przywództwo wymaga przedsiębiorczych zdolności do iden-
tyfikowania szans oraz zdolności przywódczych, aby motywować innych i tak ich 
mobilizować, aby dokonać zmiany. Dlatego przedsiębiorczego przywódcę można 
scharakteryzować jako lidera, który ma zdolność do odkrywania środowiska; 
znajdowania szans, które można wykorzystać i potrafi motywować innych do 
aktywnego udziału w procesie tworzenia wartości.

koncepcja przedsiębiorczego przywództwa jest w stadium badań, a istnie-
jące obecnie podejścia opierają się głównie na dwóch nurtach, tj. przywództwie 
transakcyjnym i transformacyjnym. Przywództwo transakcyjne opiera się na 
ekonomicznych, lub quasi-ekonomicznych środkach wymiany między przywód-
cami i ich zwolennikami32. Przywódca transakcyjny to osoba, która kładzie nacisk 
na standardy pracy i zadaniowe cele, sprawuje przywództwo w obrębie orga-
nizacyjnych ram i stara się dostosować do obowiązujących zasad i przepisów. 
siła, władza i kontrola są zakorzenione w stylu transakcyjnym, kształtują one 
zachowania organizacyjne, a cele są osiągane poprzez nagradzanie lub karanie 
podwładnych33. Dla przywódcy transakcyjnego rola lidera ma charakter ści-
śle instrumentalny a nie inspirujący, ponieważ opiera się na zasadzie wymiany 
i polega na zapewnieniu niezbędnych zachęt lub kar w celu uzyskania pożąda-
nych wyników przy realizacji zadań34. Natomiast zachowania w przywództwie 
transformacyjnym są nastawione na motywowanie pracowników do osiągania 
transcedentalnych celów lub wizji organizacji i osiągania samo-aktualizujących 
się potrzeb dzięki samowzmocnieniu jako kontroli35. Badania często odnoszą 
nas do porównywania między przedsiębiorczym przywództwem a przywódz-

29 H. H. stevenson, J. c. Jarrillo-Mossi, Preserving	entrepreneurship	as	companies	grow, „Journal 
of business strategy” 1986, nr 1(1), s. 10–23.

30 G. yukl, Leadership	in	organizations, New Jork 2002, s. 3.
31 V. Gupta, i. c. MacMillan, G. surie, Entrepreneurial	leadership:		developing	and	measuring	

a	cross-cultural	construct, „Journal of Business Venturing” 2004, nr 19(2), s. 242.
32 a. tarabishy, G. solomon, L. w. Fernald Jr., M. sashkin, The	entrepreneurial	leader’s	impact	

on	the	organization’s	performance	in	dynamic	markets, „the Journal of Private equity” 2005, nr 
8(4), s. 20-29.

33 u. D. Jogulu, Culturally-linked	leadership	style, „Leadership and Organization Development 
Journal” 2010, nr 31(8), s. 705–719.

34 V. Gupta, i. c. MacMillan, G. surie, Entrepreneurial	leadership:	developing	and	measuring	
a	cross-cultural	construct, „Journal of Business Venturing” 2004, nr 19(2), s. 241–260.

35 J. c. wofford, V. L. Goodwin, A	cognitive	interpretation	of	transactional	and	transformational	
leadership	theories, „Leadership quarterly” 1994, nr 5(2), s. 161–186.
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twem transformacyjnym, ponieważ oba podejścia podkreślają zdolność lidera 
do posiadania pozytywnego wpływu na motywację i wydajność podwładnych. 
Jednak zdolność przedsiębiorczego lidera do prowokowania takiej wydajności 
jest oparta na konieczności dostosowania się do pojawiających się szans i ryzyka 
w otoczeniu firmy.

w przeciwieństwie do poglądu James Burnsa z 1978 roku36 na temat trans-
akcyjno-transformacyjnego przywództwa jako dwóch biegunów, Bernard Bass37 
w 1985 roku twierdził, że przywództwo transformacyjne może być stosowane 
oddzielnie lub w połączeniu z transakcyjnym przywództwem, w zależności od 
potrzeb sytuacyjnych. założenie to powoduje, że skuteczne przywództwo zależy od 
zdolności lidera do precyzyjnego diagnozowania sytuacji i panujących warunków 
oraz do reagowania z odpowiednią kombinacją zachowań38.

w następstwie tego wyłania się konsensus w dziedzinie badań nad przy-
wóztwem, gdzie nie ma jednego najlepszego rozwiązania dla skutecznego przy-
wództwa. związek między przywództwem i kontekstem, w którym działa przy-
wódca są postrzegane jako krytyczne39. Oznacza to, że przywództwo zależy od 
sytuacji40, a umiejętność dopasowania się jest kluczowym zachowaniem lidera 
w tym kontekście przywództwa. Niestety, może to prowadzić do zbytniego kon-
centrowania się na różnych zachowaniach poszczególnych przywódców, a w 
konsekwencji zaniedbaniu badania jak na te zachowania wpływają zmienne 
kontekstowe w procesie przywództwa. efekty sytuacyjne powstałe nie tylko 
w wyniku zachowań lidera, jego charakteru, ale także na skutek czynników 
sytuacyjnych, jak środowisko czy otoczenie organizacji, są pomocne przy rozu-
mieniu skuteczności przywództwa.

wydaje się, że charakterystyka nowego paradygmatu, jakim może być przed-
siębiorcze przywództwo, oraz wypracowanie i zoperacjonalizowanie jego pomiaru, 
powinno pomóc lub przybliżyć nas do odpowiedzi na to jaki jest najbardziej efek-
tywny sposób sprawowania przywództwa w obecnych czasach. sposób na pomiar 
tego jak przywódcy prowadzą swoje organizacje do osiągnięcia przedsiębiorczego 
celu można znaleźć u Jeffrey covin i Dennis slevin41, którzy twierdzą, że przedsię-
biorcze przywództwo charakteryzuje się sześcioma imperatywami: 1) podsycanie 
przedsiębiorczej zdolności, 2) ochrona innowacji, które mogą zagrozić istniejącym 
modelom biznesowym, 3) rozumienie szans, 4) kwestionowanie oczywistej logiki, 
5) ponowne analizowanie „pozornie prostych pytań”, 6) łączenie przedsiębior-

36 J. M. Burns, Leadership, New york 1978.
37 B. M. Bass, Leadership	and	performance	beyond	expectations, New york 1985.
38 J. r., Goodson, G. w. McGee, J. F., cashman, Situational	leadership	theory:	a	test	of	leader-

ship	prescriptions, „Group and Organization studies” 1989, nr 14, s. 446–461.
39 L. w. Porter, G. McLaughlin, Leadership	and	the	organizational	context:	like	the	weather? 

„Leadership Quarterly” 2006, nr 17(6), s. 559–576.
40 V. H. Vroom, a.G. Jago, The	role	of	the	situation	in	leadership, „american psychologist” 

2007, nr 62(1), s. 17–24.
41 J. G. covin, D. P. slevin, The	entrepreneurial	imperatives	of	strategic	leadership, w: Strategic	

entrepreneurship:	Creating	a	new	mindset, Oxford 2002, s. 309–327.
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czości i zarządzania strategicznego. Neal thornberry42 kilka rozdziałów swojej 
pracy poświęca zachowaniom czterech typów przedsiębiorczych przywódców, 
jakimi są odkrywca, górnik, przyspieszacz i integrator. Odkrywcy zorientowani na 
rynek koncentrują się na odkrywaniu nowych rynków, usług, produktów, innymi 
słowy wykazują zachowania wielce innowacyjne i proaktywne. Górnicy bardziej 
interesują się sprawami operacjonalnymi i prowadzeniem organizacji bardziej 
efektywnie przy lepszej obsłudze klienta, a ich przedsiębiorczość przejawia się 
bardziej w procesie niż w produktach, co ma miejsce w przypadku odkrywców. 
Przyspieszacze także są skoncentrowani na firmie, ale bardziej z punktu widzenia 
zasobów ludzkich. Nieustannie stawiają nowe wyzwania przed swoimi kolegami 
i podwładnymi, aby myśleli i działali w sposób bardziej innowacyjny. w ten sposób 
promują zachowania wewnętrznej przedsiębiorczości w organizacji. integratorzy 
uosabiają umiejętności odkrywców, górników i przyspieszaczy, ale postrzegają 
wszystko z szerszej perspektywy, koncentrując się na strategii firmy jako całości. 
Niektórzy mogą postrzegać ten podział jako rozbudowanie wcześniejszego modelu 
„przywódcy zadaniowego”43.

Generalnie zachowania te pokazują, że przedsiębiorczy przywódcy mogą dzia-
łać na dwóch frontach. Po pierwsze udzielają się w działaniach, które prowadzą 
do rozpoznawania i wykorzystywania nowych szans biznesowych. Działając tak 
dają przykład przedsiębiorczych zachowań tym, którzy ich obserwują. z drugiej 
strony, wpływają na pracowników i kierują ich osiągnięciami w taki sposób, aby 
sami rozpoznawali i wykorzystywali przedsiębiorcze szanse, dostarczając im 
odpowiednie zasoby (zarówno finansowe jak i nie finansowe), oraz poprzez odpo-
wiednią zachętę. ta strona przedsiębiorczego przywództwa jest bardzo podobna 
do „odgrywania roli”, czyli części przedsiębiorczego przywództwa opisanego 
przez Gupta i in.44.

w dzisiejszych warunkach politycznych i społecznych istnieją zasadnicze 
naciski na poświęcenie większej uwagi proaktywności przywódcy – nikt nie wątpi, 
że zobowiązania wobec dobra wszystkich interesariuszy, aktywne zaangażowanie, 
osiąganie wiarygodności organizacyjnej oraz traktowanie interesariuszy jako 
obywateli organizacji są niezbędne do efektywnego nadzoru. w konsekwencji 
zaangażowanie interesariuszy i dialog muszą stanowić podstawę inicjatyw przed-
siębiorczych. to z kolei wymaga od przywódców otwarcia i posiadania pewnego 
zestawu umiejętności.

Ostatnie badania prowadzone przez Mark ciavarella i allen amason po-
twierdzają rolę przedsiębiorczych przywódców w kształtowaniu polityki i strefy 
wpływów w różnym otoczeniu interesariuszy (wewnątrz i na zewnątrz organizacji), 
gdzie przywódca stara się wywierać wpływ na proces przedsiębiorczy oraz osiągać 

42 N. thornberry, Lead	Like	an	Entrepreneur:	Keeping	the	Entrepreneurial	Spirit	Alive	Within	
the	Corporation, New york 2006.

43 P. M. Marcus, Expressive	and	instrumental	groups:	towards	a	theory	of	group	structure, 
„american Journal of sociology” 1960, nr 66, s. 54–59.

44 V. Gupta, i. c. MacMillan, s. Gita, Entrepreneurial	leadership:	developing	and	measuring	
a	cross-cultural	construct, „Journal of Business Venturing” 2004, nr 19(2), s. 241.
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wyniki zgodne z potrzebami i oczekiwaniami interesariuszy45. Poprzez analogię 
do nadzoru korporacyjnego przedsiębiorcze przywództwo jest przede wszystkim 
wynikiem interakcji pomiędzy różnorodnymi grupami interesów mającymi różne 
oczekiwania wobec organizacji, tworząc wspólne/podzielane przekonania, które 
z kolei wpływają na interakcje. relacje między interesariuszami, których interesy 
mogą być sprzeczne, są wykorzystywane do ustalania i kontrolowania kierunku 
strategicznego i wyników organizacji46. Dlatego, przedsiębiorcze przywództwo 
jest osiągane dzięki tworzeniu interakcyjnych sieci stymulujących komunikację 
pomiędzy interesariuszami oraz dzięki tworzeniu wspólnych strategicznych celów 
i wspólnego zestawu obowiązków, spójnego ze społeczno-politycznym podejściem 
organizacji. elementy przedsiębiorczego przywództwa mogą być wyjaśnione jako 
całość interakcji, w których uczestniczą interesariusze organizacji, nastawionych 
na rozpoznawanie i interpretowanie szans.

Ponadto, przedsiębiorcze przywództwo może być taktowane jako proces 
skupiający się na rozwoju, w celu budowania grupy zwolenników, co spaja 
aktywnych interesariuszy niezbędnych do zaistnienia szansy, zwłaszcza w po-
czątkowej fazie weryfikowania czy dana sytuacja jest szansą czy też nie. w tym 
świetle ideologia jest punktem wyjścia i tylko szanse, które odpowiadają ist-
niejącej ideologii organizacji są dla niej odpowiednie. sytuacja jest oceniana 
w oparciu o dostrzeganą atrakcyjność i realność, a następnie rozpoznawana 
i interpretowana. Proces ten odzwierciedla złożoność interakcji pomiędzy kul-
turą przedsiębiorczą, strefami wpływów i wynikającym z tego organizacyjnym 
uczeniem się47, które koncentruje się na mobilizacji i utrzymywaniu kulturowego 
i politycznego poparcia wewnątrz organizacji dla nowych przedsiębiorczych 
przedsięwzięć. ważnym czynnikiem jest powszechność występowania niektórych 
wartości kulturowych (związanych z działalnością przedsiębiorczą) w polityce 
organizacyjnej, praktykach, klimacie i indywidualnych zapatrywaniach, które 
wpływają na wyniki organizacji poprzez oddziaływanie na zachowania człon-
ków/interesariuszy organizacji.

3. Dyskusja

korzyści przedsiębiorczego przywództwa dla organizacji mogą urzeczywistnić 
się dzięki nowym szansom zauważonym i wprowadzonym do organizacji przez 
przedsiębiorcze przywództwo. Nawet jeśli efekty tego mogą pojawić się dopiero 
po pewnym czasie, przedsiębiorcze przywództwo może także powodować skutki 
natychmiastowe dla organizacji, jak satysfakcja pracowników ze swojej pracy oraz 

45 M. a. ciavarella, a. c. amason, From	revered	to	reviled:	How	charismatic	entrepreneurs	
affect	the	performance	of	high	potential	new	ventures, Paper presented at the 2003 Babson college-
-kauffman Foundation entrepreneurship research conference, wellesley 2003.

46 r. e. Hoskisson, M. a. Hitt, r. D. ireland, Competing	for	advantage, Mason 2003, s. 342.
47 e. H. schein, The	role	of	the	founder	in	creating	organizational	culture, „Organizational 

Dynamics” 1983, nr 12, s. 13–28.
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z wyników całej organizacji48. Przedsiębiorcze przywództwo może opierać się na 
założeniu, że silna organizacja jest tworzona dzięki pracownikom w pełni odda-
nym wizji przywódcy. Od dawna przywództwo było identyfikowane jako główny 
czynnik w realizacji celów grupy i organizacji. Przykładowo, George Graen i terri 
scandura49, w teorii wymiany między przywódcą a pracownikiem (leader–member 
exchange (LMX) theory) proponują, że jakość relacji między przywódcą a pod-
władnym jest kluczowa do zrozumienia, w jaki sposób przywódcy wpływają na 
podwładnych. w literaturze przywództwa jednym z niezmiennych elementów jest 
stosunek jakości relacji między przywódcą a podwładnym do satysfakcji z pracy50. 
Pozytywne relacje z przywódcami są korzystne dla podwładnych i przekładają się 
na podejmowane decyzje, pozytywne wzmocnienie i rozwój zawodowy51. to z kolei 
tworzy pozytywne środowisko dla podwładnych i prowadzi do większej satysfak-
cji z pracy52. Przedsiębiorcze przywództwo powinno być pozytywnie powiązane 
z satysfakcją pracowników i z ich pracą oraz z ich postrzeganiem pozytywnych 
cech organizacji. stwarza ono warunki dla konstruktywnej pracy wymagającej 
wyzwań, ale dającej możliwość docenienia pracownika, co także prowadzi do 
większego zadowolenia z pracy53. Pracownicy, którzy postrzegają swoją pracę 
jako znaczącą i konstruktywną osiągają z niej większą satysfakcję niż ci, którzy 
uważają, że ich praca ma niewielkie znaczenie54. Pracownicy powinni czerpać 
zadowolenie z tego co robią jeśli czują, że ich praca ma bezpośredni wpływ na 
wyniki całej organizacji55, jak to ma miejsce w przypadku przedsiębiorczego 
przywództwa.

48 e. P. Hollander, w. B. webb, Leadership,	followership	and	friendship, „Journal of abnormal 
and social Psychology” 1955, nr 50, s. 163–167.

49 G. B. Graen, t. a. scandura, Toward	a	psychology	of	dyadic	organizing, „research in Orga-
nizational Behavior” 1987, nr 9, s. 175–208.

50 c. r. Gerstner, D. V. Day, Meta-analytic	review	of	leader-member	exchange	theory:	Correlates	
and	construct	issues, „Journal of applied Psychology” 1997, nr 82, s. 827–844.

51 r. c. Liden, s. J. wayne, r. t. sparrowe, An	examination	of	the	mediating	role	of	psycholo-
gical	empowerment	on	the	relations	between	the	job,	interpersonal	relationships,	and	work	outcomes, 
„Journal of applied Psychology” 2000, nr 85(3), s. 407–416.

52 e., Berrin, J. enders, Support	From	the	Top:	Supervisors’	Perceived	Organizational	Support	
as	a	Moderator	of	Leader-Member	Exchange	to	Satisfaction	and	Performance	Relationships, „Journal 
of applied Psychology” 2007, nr 92(2), s. 321–330.

53 e. P. Hollander, w. B. webb, Leadership,	followership	and	friendship. „Journal of abnormal 
and social Psychology” 1955, nr 50, s. 163–167; F. Herzberg, B. Mausner, B. B. snyderman, The 
motivation	to	work, New york 1959.

54 J. r. Hackman, G. r. Oldham, Motivation	through	the	design	of	work:	Test	of	a	theory. „Or-
ganizational Behavior and Human Performance” 1976, nr 16, s. 250–279.

55 r. c. Liden, s. J. wayne, r. t. sparrowe, An	examination	of	the	mediating	role	of	psycholo-
gical	empowerment	on	the	relations	between	the	job,	interpersonal	relationships,	and	work	outcomes. 
„Journal of applied Psychology” 2000, nr 85(3), s. 407–416.
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StReSZcZeNie:

Niniejszy artykuł prezentuje fragment opracowania dotyczący przedsiębior-
czego przywództwa w oparciu o analizę literatury. uzyskane wyniki są obiecujące, 
potwierdzają istotne znaczenie tej koncepcji w budowaniu nowego spojrzenia na 
paradygmat przywództwa w XXi wieku. wydaje się, że temat badań może zostać roz-
winięty w związkach między otoczeniem organizacji, problematyką sieci społecznych, 
czy użycia narzędzi web 2.0 w kierunku podnoszeniu efektywności w organizacji.

SŁOWA KLUcZOWe: przywództwo, przedsiębiorczość

SUMMARY:

this paper presents a part of the concept of entrepreneurial leadership and 
a summary of the research results. the results are promising and confirmed a sig-



353Być albo nie być przedsiębiorczym liderem – w kierunku nowego paradygmatu przywództwa

nificant issue on leadership in redefining a new paradim of leadership in the 21st 
century. it appears that the subject of research can be developed into the relation-
ship between entrepreneurial leadership and organizational enviroment, social 
network or the use of web 2.0 tools towards improving organizational efectivness.

KeYWORDS: leadership, entrepreneurship


