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Dzia ania przedsi!biorcze, postawy wobec pracy 
i ocena nasilenia stresu u mikroprzedsi!biorców 

i pracowników etatowych

Ewa Bajer
SWPS Uniwersytet Humanistycznospo eczny, Wydzia  Zamiejscowy w Katowicach

Artyku  prezentuje wyniki bada" przeprowadzonych w grupie 182 aktywnych zawodowo osób. Analizie pod-
dano zwi#zek mi!dzy poziomem dzia a" przedsi!biorczych a przyjmowan# postaw# wobec pracy i subiek-
tywnym odczuwaniem nasilenia stresu zawodowego oraz jego poszczególnych czynników. Poszukiwano 
tak$e odpowiedzi na pytanie o mo$liwo%& wyst!powania potencjalnych ró$nic pod wzgl!dem wymienionych 
zmiennych u osób pe ni#cych ró$ne funkcje zawodowe, tj. mikroprzedsi!biorców i pracowników zatrud-
nionych na umow! o prac!. Wyniki badania wykaza y istotne statystycznie zale$no%ci korelacyjne mi!dzy 
wyodr!bnionymi zmiennymi oraz ró$nice mi!dzy grupami osób badanych. Mikroprzedsi!biorcy odznaczaj# 
si! wy$szym poziomem postawy hedoniczno-autotelicznej oraz wy$szym poziomem przedsi!biorczo%ci, 
natomiast pracownicy etatowi przejawiaj# wy$szy wska'nik ogólnego stresu.
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nicy etatowi

Dyskusja na temat okre%lenia ró$nic mi!dzy w a%cicie-
lem firmy a tzw. pracownikiem etatowym by a od dawna 
podejmowana w literaturze przedmiotu (Blaug, 1995; 
Brandstätter, 1997; Chen, Green, Crick, 1998; Drucker, 
1976; Horner, Lekhi, Blaug, 2006; Osborn, S omczy"ski, 
2005; Posner, Brodsky, 1993; Proctor, 2001; Rauch, Frese, 
2008; Schumpeter, 1960; Stewart, Roth, 2001; Wärneryd, 
1988). Rozwa$ania te opiera y si! na opisie predyspozycji 
osób o ró$nym statusie zawodowym. Na pocz#tku lat 90. 
uwa$ano, $e mi!dzy prowadz#cymi dzia alno%& gospodarcz# 
a pracownikami wyst!puj# bardzo du$e ró$nice w posia-
danych kompetencjach i pe nionych rolach. Pocz#tkowo 
wydawa o si!, $e pracownicy faktycznie przejawiali bier-
ne zachowania, niech!tnie wprowadzaj#c zmiany, oraz 
unikaj#c podejmowania ryzyka charakterystycznego dla 
tzw. mikroprzedsi!biorców. Tymczasem z biegiem czasu, 
wraz ze zmian# systemu spo eczno-gospodarczego, pry-
watyzacj#, restrukturyzacj#, a nast!pnie sp aszczaniem 
si! struktur organizacyjnych, zauwa$ono, $e pracowni-
cy zacz!li odgrywa& coraz wi!ksz# rol! w zarz#dzaniu 

przedsi!biorstwem (Rakowska, 2010). Spostrze$enia te 
przyczyni y si! do wniosków, w my%l których cz owiek 
dzia a aktywnie i dynamicznie niezale$nie od orientacji 
zawodowej i roli spo ecznej. Co wi!cej, zadania, z jakimi 
styka si! na co dzie" w a%ciciel firmy czy pracownik etato-
wy, s# do siebie cz!sto zbli$one pod wzgl!dem formalnym, 
organizacyjnym i czasowym. Czy zatem mo$na stwierdzi&, 
$e ró$nice mi!dzy tymi dwiema formami pracy si! zatar y?

Celem niniejszych bada" by a ocena wspó wyst!powania 
trzech elementów obecnych w %rodowisku zawodowym 
cz owieka: dzia a" przedsi!biorczych, postawy wobec pracy 
oraz nasilenia stresu zawodowego. Ponadto poszukiwano 
odpowiedzi na pytanie, czy pod wzgl!dem tych zmiennych 
grupy mikroprzedsi!biorców i pracowników etatowych 
b!d# si! ró$ni& od siebie.

Dzia ania przedsi!biorcze

Badania nad przedsi!biorczo%ci# stanowi# stosunkowo 
m od# dziedzin! zainteresowa" akademickich – wi!kszo%& 
czasopism, jak i artyku ów po%wi!conych temu zagadnieniu 
zacz! a si! ukazywa& po 1975 roku (Ratnatunga, Romano, 
1997). Zdaniem Glinki (2008), najcz!%ciej mo$na spotka& 
si! z nast!puj#cymi definicjami:
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– przedsi!biorczo%& jako prowadzenie ma ej firmy, w tym 
jako specyficzny sposób zarz#dzania ma # organizacj#;

– przedsi!biorczo%& uto$samiana ze swoistymi cechami, 
m.in. gotowo%ci# do podejmowania ryzyka, determinacj#, 
inicjatyw#;

– przedsi!biorczo%& jako zjawisko spo eczno-gospodarcze, 
analizowane przez teoretyków nauk o zarz#dzaniu, eko-
nomistów czy socjologów;

– przedsi!biorczo%& jako w a%ciwo%& dzia ania gospodar-
czego w skali du$ej oraz w skali organizacji;

– przedsi!biorczo%& jako dziedzina dydaktyki nawi#zuj#ca 
do sposobu radzenia sobie w rzeczywisto%ci gospodarczej.
W ramach niniejszych bada" skoncentrowano si! na 

przedsi!biorczo%ci w postaci uk adu cech osobistych i spo-
sobów my%lenia o %wiecie, wyra$aj#cego si! w zdolno%-
ciach do rozpoczynania i podejmowania nowych dzia a" 
(Adamiec, 2005; Drucker, 1992). Przedsi!biorczo%& jest tu 
rozumiana jako proces tworzenia nowej warto%ci dokonu-
j#cy si! przez po%wi!cenie niezb!dnego czasu i wysi ku 
(Stevenson, Gumpert, 1985) oraz przyjmowanie finanso-
wego, psychicznego i spo ecznego ryzyka, prowadz#cego 
do zysku finansowego oraz poczucia osobistej satysfakcji 
i niezale$no%ci (Hisrich, Peters, 1992). Dzia ania te mog# 
dotyczy& zarówno podzia u pracy, planowania i produkcji, 
jak i kontroli wykonania tych czynno%ci, lecz nie s# rozu-
miane jako przynale$ne wy #cznie danej grupie spo ecznej 
czy zawodowej.

W dotychczasowych badaniach przedsi!biorczo%ci domi-
nuje spojrzenie ekonomiczne – cz!sto rozpatruje si! konfi-
guracj! czynników psychologicznych, odpowiedzialnych 
za sprawne dzia anie u osób, które s# z góry okre%lane 
mianem przedsi!biorczych. Do grona tych jednostek zalicza 
si! najcz!%ciej wszystkich tych, którzy zdecydowali si! na 
prowadzenie w asnej dzia alno%ci gospodarczej. Z tego 
powodu badacze koncentrowali si! g ównie na profilach 
cech podmiotowych przedsi!biorców (Hisrich, 1990; 
Kreueger, Reilly, Carsrud, 2000; Lumpkin, Erdogan, 2004) 
oraz na ich ró$nicach w stosunku do osób zatrudnionych 
w tzw. obcych firmach (Brockhaus, 1980; Carland, Hoy, 
Boulton, Carland, 1984). W rozwa$aniach tych brakuje 
jednak prób pomiaru samej przedsi!biorczo%ci, w postaci 
równorz!dnego z pozosta ymi czynnikami wp ywaj#cy-
mi na sposób dzia ania jednostki. Fakt pomini!cia tego 
obszaru bada" mo$e wynika& z braku jednolitej definicji 
przedsi!biorczo%ci oraz z braku narz!dzi niezb!dnych 
do jej zbadania. Jednak$e, odwo uj#c si! do koncepcji 
Studenskiego (2010), mo$na przyj#&, $e pomiar dzia a" 
przedsi!biorczych jest mo$liwy, poniewa$ u ka$dego 
cz owieka zajmuj# one okre%lon# pozycj! na kontinuum 
wymiaru: niski–wysoki poziom przedsi!biorczo%ci. Co 
wi!cej, przedsi!biorczo%& jest wa$nym elementem pracy 

cz owieka, niezale$nie od zajmowanej pozycji i stanowiska 
(Antoszkiewicz, 2003).

W uj!ciu Studenskiego (2010) przedsi!biorczo%& jest 
konstruktem czynnikowym opisuj#cym zachowanie za 
pomoc# czterech addytywnych wymiarów: skuteczno"ci 
(czynnik 1), oznaczaj#cej kompetencje niezb!dne do osi#-
gania z sukcesem za o$onych celów, u$ytecznej kreatyw-

no"ci (czynnik 2), której istot# jest dokonywanie zmian 
i innowacji zwi!kszaj#cych osi#gni!cie zaplanowanego 
rezultatu, przewidywania szans i oceny ryzyka (czynnik 
3), umo$liwiaj#cych unikanie pora$ek oraz zapobieganie 
rezygnacji z dzia a" mog#cych doprowadzi& do sukcesu oraz 
rozwagi (czynnik 4), wyra$aj#cej tendencj! do kierowania 
si! rozs#dkiem, a nie emocjami w planowaniu kosztów 
i ryzykownych przedsi!wzi!&. Ogólny wymiar przedsi!-
biorczo%ci okre%la dopasowanie podejmowanych zachowa" 
do hipotetycznie zak adanego wieloczynnikowego wzorca 
przedsi!biorczego reagowania (Studenski, 2010).

Postawa wobec pracy

Kolejnym elementem, który warto uzupe ni&, porów-
nuj#c mikroprzedsi!biorców i pracowników etatowych, 
s# postawy wobec pracy. Wiedza o postawach s u$y do 
wyja%niania i przewidywania dzia a" cz owieka, rozumienia 
jego systemu przekona" o sposobach skutecznego dzia ania 
i osi#gania celu, tak$e w ramach prawnoadministracyjnych. 
Z punktu widzenia pe nionej funkcji zawodowej wydaje 
si! to o tyle istotne, $e specyfika ka$dej pracy opiera si! na 
okre%lonych kwalifikacjach, tworz#c podstaw! utrzymania 
pozycji spo ecznej jednostki (Dobrowolska, 1980). Bez 
w#tpienia praca stanowi g ówny i podstawowy czynnik 
decyduj#cy o rozdysponowaniu i wykorzystaniu mo$liwo%ci 
$yciowych cz owieka z uwagi na to, $e:
– jest ona 'ród em egzystencji i stymulatorem do kszta -

towania przez cz owieka w asnego $ycia,
– jest podstaw# moralnego rozwoju jednostki,
– tworzy kultur! i spo eczno%ci, tj. wymaga wspó pracy 

i wspó dzia ania jednostek i grup,
– prowadzi do doskonalenia ludzkiego umys u (Furmanek, 

2008).
Warto zatem w tym miejscu zwróci& uwag! na wymiary 

normatywny i relacyjny pracy (Kolasi"ska, 2011). Pierwszy 
jest implikowany przez obowi#zek i powinno%& cz owie-
ka – w rozumieniu jednostkowym jako uto$samianie si! 
z wykonywan# rol# zawodow#, w rozumieniu spo ecznym 
za% jako obowi#zek wobec otoczenia, w którym jednostka 
funkcjonuje. Drugi wymiar odnosi si! do procesu pracy 
rozumianego jako interakcje i wi!zi spo eczne, stanowi#-
ce podstaw! %rodowiska zawodowego. Tak rozumiana 
sie& powi#za" obejmuje jako%& relacji mi!dzy jednost-
kami, zespo ami i organizacjami, które mog# si! opiera& 
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albo na jasnych i budowanych na zaufaniu, przejrzystych 
zasadach lub wr!cz przeciwnie, tj. na braku wzajemno%ci 
i lojalno%ci. W obu wymiarach praca stanowi podstawowe 
'ród o aktywno%ci, jej jako%ciowy charakter opiera si! 
przede wszystkim na przyj!tym przez cz owieka statusie 
zawodowym (w asna dzia alno%& lub etat), implikuj#cym 
okre%lone dzia ania behawioralne (Merton, 2002). Ponadto 
postawa cz owieka do pracy mo$e przyjmowa& charakter 
instrumentalny, punitywny, autoteliczny (Kolasi"ska, 2011) 
lub normatywny (Czerw, 2013).

Postawa instrumentalna oznacza traktowanie pracy jako 
zespo u czynno%ci umo$liwiaj#cych pracownikowi zaspo-
kojenie podstawowych $yciowych potrzeb (Dobrowolska, 
1980; Czerw, 2013). Poprzez potrzeb! (ekonomiczn#) 
rozumiemy odczuwany przez dan# osob! brak konkretnego 
dobra – w znaczeniu rzeczowym (np. po$ywienie, mieszka-
nie) b#d' pozarzeczowym (np. umiej!tno%ci, kompetencje, 
relacje mi!dzyludzkie). U%wiadomienie sobie konieczno%ci 
uzupe nienia wyst!puj#cych luk powoduje sformu owanie 
konkretnego zadania do realizacji. Chc#c zaspokoi& swoje 
potrzeby, cz owiek podejmuje dzia ania konieczne do 
osi#gni!cia wybranego celu (Smolski, Stadtmüller, 1999). 
Innymi s owy, praca stanowi swoiste narz!dzie, dzi!ki 
któremu jednostka jest w stanie pobiera& lub samodzielnie 
wytwarza& wa$ne dla niej dobra materialne lub intelektu-
alne. Co wi!cej, praca umo$liwia cz owiekowi ustalanie 
priorytetów oraz swobodne podejmowanie autonomicznych 
decyzji dotycz#cych nie tylko $ycia zawodowego, ale tak$e 
osobistego (Boni, 2009). Jak podaje Obuchowski (1967), 
ludzie dzi!ki pracy zaspokajaj# swoje potrzeby w ró$nych 
warunkach, maj#c przy tym do dyspozycji ró$ne umiej!tno-
%ci. Zjawisko to jest nazywane indywidualizacj# sposobów 
zaspokajania potrzeb. Pracuj#c, cz owiek stara si! wyrówna& 
zaobserwowane ró$nice ilo%ciowe lub jako%ciowe mi!dzy 
subiektywnym odzwierciedleniem aktualnego stanu rzeczy 
dotycz#cego aspektów, które wydaj# mu si! niezb!dne do 
prawid owego funkcjonowania.

Przeciwie"stwem przedstawionego powy$ej nastawienia 
jest postawa punitywna (Czerw, 2013; Terelak, Jankowska, 
2009), która wi#$e si! z postrzeganiem pracy jako nega-
tywnie zabarwionej powinno%ci cz owieka. Zgodnie z tym 
za o$eniem jednostka postrzega prac! jako 'ród o cierpie-
nia, narzuconego przymusu i trudów $ycia, zale$nych od 
jej subiektywnego nastroju. Praca jest cz!sto kojarzona 
z d ugotrwa ym i nieproporcjonalnym w stosunku do 
wynagrodzenia wysi kiem (Schulz, Schulz, 2002). Praca 
nie stanowi dla cz owieka celu samego w sobie, ale te$ 
nie przyjmuje postaci narz!dzia, s u$#cego do realizacji 
celów pozazawodowych. Brak satysfakcji z wykonywanej 
pracy mo$e by& jednym z czynników demotywuj#cych do 
podejmowania nowych dzia a" (Judge, Thoresen, Bono, 

Patron, 2001; Zalewska, 2003a). Okazuje si! tak$e, $e 
brak zadowolenia z pracy jest zwi#zany z cz!stszym oka-
zywaniem zachowa" antyspo ecznych (Schulz, Schulz, 
2002), obni$on# jako%ci# wykonywanych zada" (Malhotra, 
Mukherjee, 2004) oraz znacz#cym spadkiem lojalno%ci 
wobec miejsca zatrudnienia (Witt, Beokermen, 1991).

Postawa autoteliczna obrazuje nastawienie do pracy 
jako 'ród a przyjemno%ci oraz osobistych i spo ecznych 
warto%ci. Praca stanowi miejsce samorealizacji cz owieka 
(Czarnota-Bojarska, (ada, 2004), a tak$e przestrze" umo$-
liwiaj#c# doskonalenie si! oraz nabywanie kolejnych cnót. 
Poprzez prac! cz owiek ma szans! wykazania si! inteli-
gencj# oraz pomys owo%ci# w d#$eniu do celu i w rozwi#-
zywaniu problemów, poznaje swoje mocne i s abe strony. 
Stopniowo buduje tak$e osobist# satysfakcj! zawodow#, 
rozumian# jako pozytywne postawy wobec wykonywanych 
zada" zawodowych, jak i otoczenia pracy (Staples, Higgins, 
1998). Tego rodzaju nastawienie zach!ca jednostk! do 
uczenia si!, tj. poszerzania repertuaru dost!pnych zachowa" 
(Fredrickson, 2001). Schultz i Schultz (2002) zwracaj# 
uwag!, i$ osoby o wy$szym poziomie wiedzy maj# wi!ksze 
oczekiwania w stosunku do pracy. Z kolei inni badacze, 
jak Super, Savickas i Super (1996), podkre%laj# relacj!, 
jaka wyst!puje mi!dzy zadowoleniem pracownika a dopa-
sowaniem poziomu jego zainteresowa" do zajmowanego 
stanowiska. Warto zaznaczy&, $e odczuwanie zadowolenia 
z pracy zale$y jednak od indywidualnych w a%ciwo%ci osoby 
(Irving, Coleman, Bobocel, 2005; Zalewska, 2003b, 2007), 
potraktowanie za% podejmowania dzia a" zmierzaj#cych 
do rozwoju zawodowego jako procesu w d#$eniu do celu 
pozwala umie%ci& analiz! tego zjawiska w szerszym kon-
tek%cie teoretycznym ((aguna, 2012).

Ostatni# prezentowan# postaw# wobec pracy jest tzw. 
podej%cie normatywne, zaproponowane przez Czerw (2013), 
które odzwierciedla poczucie zobowi#zania jednostki 
wobec spo ecze"stwa. Praca jest tu traktowana z jednej 
strony jako 'ród o zaspokojenia wielu potrzeb spo ecz-
nych (np. szacunku, przynale$no%ci, uznania), a z drugiej 
jako obowi#zek wobec otoczenia, w którym jednostka 
funkcjonuje. W pierwszym przypadku za po%rednictwem 
pracy cz owiek uczestniczy w rozbudowanej sieci zale$-
no%ci spo ecznych, która wywiera wp yw na jego poczucie 
warto%ci, samoocen! oraz nastawienie wzgl!dem przy-
j!tych obowi#zków zawodowych. Praca jest wykonana 
na ogó  w ramach okre%lonych zbiorowo%ci ludzkich, 
a to oznacza, $e jest aktem wzajemnego oddzia ywania 
jednostek i grup spo ecznych. Praca mo$e si! przyczyni& 
do zbli$enia ludzi w procesie wspó dzia ania, poniewa$ 
rzadko bywa wykonywana indywidualnie, a najcz!%ciej 
jest jedn# z najbardziej zorganizowanych form dzia ania 
zbiorowego oraz hierarchicznego uk adu stosunków jej 
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uczestników (Januszek, 2008; Skiba, 2008). Jednostka jest 
zobowi#zana do poszukiwania swojego miejsca w podziale 
pracy. Z drugiej strony postawa normatywna okre%la prac! 
jako podstaw! bogactwa narodu. Praca staje si! warto%-
ci# przyczyniaj#c# si! do moralnego rozwoju cz owieka, 
mog#cego wnie%& indywidualny wk ad w kszta towanie 
najbli$szego otoczenia fizycznego, jak i aspektów zwi#za-
nych z relacjami spo ecznymi. Poczucie dumy i szacunek 
wzgl!dem wykonywanej pracy sytuuje jednostk! jako 
dojrza # i zdeterminowan# w kreowaniu w asnej %cie$ki 
kariery zawodowej.

Stres zawodowy

Omawiaj#c zagadnienia zwi#zane z charakterem pracy 
mikroprzedsi!biorców i pracowników etatowych nale$y 
wzi#& pod uwag! tak$e znaczenie czynników stresotwór-
czych, spostrzeganych jako jedne z podstawowych i naj-
bardziej powszechnych zagro$e" zwi#zanych z miejscem 
pracy (Cie%lak, (uczy"ska-Cie%lak, 2001). Warto zazna-
czy&, $e dla wielu ludzi praca jest jednym z najwi!kszych 
'róde  stresu i $yciowych problemów (Ogi"ska-Bulik, 
2003). Dyskomfort, z jakim styka si! pracownik, poci#ga 
za sob# konsekwencje w postaci np. obni$enia satysfakcji 
i motywacji do pracy.

Literatura przedmiotu podaje trzy sposoby definiowania 
stresu psychologicznego (Cox, Griffiths, Rial-González, 
2000; Heszen-Niejodek, 2006). Pierwszy z nich ujmuje 
stres jako bod'ce oddzia uj#ce na cz owieka w postaci 
czynnika lub zespo u czynników zewn!trznych (wydarze" 
zachodz#cych w otoczeniu), które z regu y s# dla cz owieka 
szkodliwe, nieprzyjemne b#d' zwi#zane z nadmiernym 
obci#$eniem (Sobolak, Bitner, 2004). Drugi sposób definio-
wania k adzie nacisk na reakcj! organizmu, który w sytuacji 
zagro$enia lub wyzwania przejawia przewidywalny wzo-
rzec reakcji fizjologicznych, w tym m.in. zmiany ci%nienia 
krwi, rytmu oddechowego czy wydzielanie okre%lonych 
hormonów. Zazwyczaj reakcje te s# podobne niezale$nie 
od bod'ca, który je wywo a  (Selye, 1978). Z kolei trzecie 
podej%cie opiera si! na rozpatrywaniu stresu jako relacji 
mi!dzy czynnikami zewn!trznymi a w a%ciwo%ciami jed-
nostki. Stres jest tu rodzajem transakcji mi!dzy otoczeniem 
a cz owiekiem, który dokonuje oceny danej sytuacji oraz 
w asnych zasobów radzenia sobie w niej (Dewe, O’Driscoll, 
Cooper, 2010; Lazarus, Folkman, 1984).

Odwo uj#c si! do pierwszego z wymienionych podej%&, 
 atwo zauwa$y&, $e czynniki stresotwórcze powstaj# w okre-
%lonych spo ecznych i organizacyjnych warunkach pracy, 
a ich wp yw jest determinowany przez psychologiczn# 
ocen! znaczenia, jakie maj# one dla cz owieka. Oznacza 
to, $e jednostka mo$e postrzega& wybrany przez siebie 
element jako zagro$enie, wyzwanie b#d' ograniczenie 

jakiej% wa$nej warto%ci, w asnej zdolno%ci czy poziomu 
aspiracji (Szewczuk, 1990). Zró$nicowanie to rozpatruje 
si! ponadto po wzgl!dem stopnia nasilenia konkretnego 
stresora zawodowego. Dokonuj#c próby uwzgl!dnie-
nia czynników towarzysz#cych cz owiekowi w procesie 
pracy i mog#cych stanowi& 'ród o dyskomfortu, Levi, 
Frankenhauser i Gardell (1982) uporz#dkowali potencjalne 
'ród a zdarze" stresowych. Wed ug tych badaczy stres 
w pracy mo$e by& generowany przez kilka czynników 
jednocze%nie. Pogrupowano je w nast!puj#cy sposób: 
(1) czynniki stresowe tkwi$ce w samej pracy (jako%cio-
we i ilo%ciowe obci#$enie prac# vs. przeci#$enie; presja 
czasu i bezwzgl!dna terminowo%&; warunki pracy; praca 
zmianowa, konieczno%& nad#$ania za szybkimi zmianami 
technologicznymi); (2) stosunki spo eczne z prze o%onymi, 

podw adnymi i kolegami (niezdolno%& do podporz#dko-
wania si!; brak wsparcia spo ecznego; wadliwa polityka 
spo eczna); (3) struktura organizacyjna i klimat emocjonalny 
(brak wspó odpowiedzialno%ci; poczucie osamotnienia; z a 
komunikacja interpersonalna); (4) miejsce w organizacji 
(dwuznaczno%& roli i konfliktogenno%&; nieadekwatna do 
roli odpowiedzialno%& za rzeczy i ludzi; zbyt du$a zale$-
no%& od kierownictwa %redniego szczebla); (5) &ród a 

ekstraorganizacyjne (problemy rodzinne; kryzysy $yciowe; 
trudno%ci finansowe; konflikty zwi#zane z ma # wiary-
godno%ci# i polityk# firmy; konflikty w pracy i w domu; 
brak wsparcia instytucjonalnego); (6) kariera zawodowa 
(aktualny status zawodowy niezgodny z kwalifikacjami 
i aspiracjami; brak perspektywy rozwoju). Podobnej kla-
syfikacji dokonali Cooper i Marshall (1987), wymienia-
j#c czynniki zwi#zane z sam# prac#; rol# w organizacji; 
rozwojem kariery zawodowej; stosunkami mi!dzyludzki-
mi; struktur# organizacji oraz klimatem organizacyjnym. 
Z kolei Burke (1988) wprowadza dodatkowo: %rodowisko 
fizyczne, cechy, konflikt praca–rodzina i niepewno%& pracy. 
Próby usystematyzowania 'róde  stresu dokonuj# tak$e 
Iwancewich i Matteson (1980), wymieniaj#c dwie kategorie 
stresorów: wewn#trzorganizacyjne (%rodowisko fizyczne, 
czynniki grupowe, warunki organizacyjne) i ekstraorgani-
zacyjne (stosunki rodzinne, problemy ekonomiczne kraju, 
konkurencja na rynku pracy).

METODA

Hipotezy badawcze

Hipotezy badawcze, jakie postawiono w ramach niniej-
szych bada", pogrupowano w dwa obszary.

Hipotezy dotycz"ce zale#no$ci mi!dzy zmiennymi.

H 1: Istnieje dodatni zwi#zek mi!dzy postawami wobec 
pracy: hedoniczno-autoteliczn# i normatywn# a poziomem 
przedsi!biorczo%ci.
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H 2: Istnieje ujemny zwi#zek mi!dzy ogólnym nasileniem 
stresu i jego poszczególnymi czynnikami a poziomem 
przedsi!biorczo%ci.
H 3: Istnieje ujemny zwi#zek mi!dzy postawami wobec 
pracy: hedoniczno-autoteliczn# i normatywn# a ogólnym 
nasileniem stresu i jego poszczególnymi czynnikami.

Hipotezy dotycz"ce grup mikroprzedsi!biorców 

i pracowników.

H 4: Osoby nale$#ce do grupy mikroprzedsi!biorców 
uzyskuj# wy$sze wyniki w poziomie przedsi!biorczo%ci 
od osób nale$#cych do grupy pracowników.
H 5: Osoby nale$#ce do grupy mikroprzedsi!biorców uzy-
skuj# wy$sze wyniki w postawie hedoniczno-autotelicznej 
od osób nale$#cych do grupy pracowników.
H 6: Osoby nale$#ce do grupy mikroprzedsi!biorców uzy-
skuj# wy$sze wyniki dotycz#ce ogólnego nasilenia stresu 
i jego poszczególnych czynników od osób nale$#cych do 
grupy pracowników.

Osoby badane

W badaniu wzi! y udzia  193 osoby, jednak$e do osta-
tecznych analiz zakwalifikowano wyniki 182. W trak-
cie statystycznego opracowywania danych odrzucono te 
arkusze, w których brak by o cz!%ci odpowiedzi. W celu 
weryfikacji uzyskanych danych dokonano podzia u ca ej 
przebadanej zbiorowo%ci ze wzgl!du na rodzaj zatrudnie-
nia, na podstawie którego wyodr!bniono dwie podgrupy: 
mikroprzedsi!biorców (74 osoby) i pracowników zatrud-
nionych na umow! o prac! (108 osób). Z uwagi na fakt, i$ 
w sk ad ka$dej grupy mo$emy zaliczy& jednostki bardzo 
zró$nicowane pod wzgl!dem sta$u pracy czy do%wiadczenia 
zawodowego, konieczne okaza o si! wprowadzenie szcze-
gó owych wyznaczników, które mia y zapewni& uzyskanie 
rzetelnych wyników bada". Badania porównawcze powinny 
by& bowiem prowadzone na grupach homogenicznych, 
a wi!c takich, w których cz onkowie s# pod pewnymi 
wzgl!dami do siebie podobni.

Ka$da z osób bior#cych udzia  w badaniu musia a wi!c 
spe nia& okre%lone warunki:
– w przypadku mikroprzedsi!biorców: osoby, które prowa-

dz# bez przerwy dzia alno%& gospodarcz# od co najmniej 
trzech lat; osoby zatrudniaj#ce minimum trzech pracow-
ników; osoby z wy$szym i %rednim wykszta ceniem.

– w przypadku pracowników: osoby, które pracuj# bez 
przerw na tym samym stanowisku od co najmniej trzech 
lat; osoby zarz#dzaj#ce zespo em minimum trzech pra-
cowników; osoby z wy$szym i %rednim wykszta ceniem.
W grupie mikroprzedsi!biorców odnotowano tyle samo 

kobiet, co m!$czyzn; 78,38% osób z wykszta ceniem 
wy$szym, 16,22% z licencjackim oraz 5,41% ze %rednim. 

Natomiast w grupie pracowników znalaz o si! 50,93% m!$-
czyzn i 49,07% kobiet; 71,30% osób z wykszta ceniem 
wy$szym, 25% z licencjackim oraz 3,70% ze %rednim.

Zastosowane narz!dzia

Do pomiaru poziomu przedsi!biorczo%ci wykorzystano 
Kwestionariusz przedsi!biorczo"ci Studenskiego (2010), 
odzwierciedlaj#cy specyficzny dla danej jednostki sposób 
oceniania szans i przygotowywania dzia a" przedsi!bior-
czych, a tak$e preferencje i motywy dotycz#ce sposo-
bów realizacji celów. Skala sk ada si! z 18 stwierdze". 
Osoby udzielaj# nast!puj#cych odpowiedzi: T – tak, RT 
– raczej tak,? – trudno powiedzie#, RN – raczej nie, N – nie. 
Ogólnym wynikiem KP jest suma punktów uzyskanych za 
odpowiedzi udzielone na ka$de spo%ród 18 stwierdze". 
Im wy$szy liczbowy wynik uzyskuje osoba badana, tym 
wy$szy poziom przedsi!biorczo%ci. Wynik 54 oceniony za 
pomoc# norm oznacza górn# granic! %redniego poziomu 
przedsi!biorczo%ci. W analizach rzetelno%ci i trafno%ci 
uzyskano zadowalaj#ce wyniki, które upowa$niaj# do 
stosowania KP w badaniach indywidualnych i zbiorowych. 
Standaryzowana rzetelno%& 18-itemowej skali, oszacowana 
za pomoc# wska'nika * Cronbacha, wynios a 0,85, a %rednia 
korelacja mi!dzy pozycjami uzyska a warto%& r = 0,25.

Pomiaru postawy wobec pracy dokonano za pomoc# 
Kwestionariusza postaw wobec pracy autorstwa Czerw 
(2013). Skala ma charakter dwuwymiarowy i sk ada si! 
z 23 pozycji. Odpowiedzi udziela si! na skali pi!cio-
stopniowej, gdzie 1 oznacza ca kowicie si! nie zgadzam, 
2 – raczej si! nie zgadzam, 3 – trudno powiedzie#, 4 – 
raczej si! zgadzam, 5 – ca kowicie si! zgadzam. Skala 
obejmuje: postaw! hedoniczno-autoteliczn# (17 pozy-
cji; ' Cronbacha = 0,802) i normatywn# (15 pozycji, 
' Cronbacha = 0,852). Wysoki wynik uzyskany na wymiarze 
postawy hedoniczno-autotelicznej oznacza postrzeganie pra-
cy jako okazji do samorozwoju i traktowania tej aktywno%ci 
jako przyjemnej i przynosz#cej psychologiczne korzy%ci. 
Niski wynik oznacza postrzeganie pracy jako aktywno%ci 
nieprzyjemnej, wykonywanej z konieczno%ci ekonomicznej 
lub przymusu i przynosz#cej raczej koszty i przykro%ci ni$ 
zyski. Wysoki wynik w wymiarze postawy normatywnej 
oznacza postrzeganie pracy raczej w kontek%cie korzy%ci 
nie jednostkowych, lecz spo ecznych, jako aktywno%& 
okre%laj#c# to$samo%&. Odnosi si! ona do poczucia dumy, 
obowi#zku i szacunku wobec pracy.

Do oceny stresu zawodowego zastosowano Kwestio-

nariusz do subiektywnej oceny pracy Dudka, Waszkowskiej, 
Merecz i Hanke (2004). Umo$liwia on dokonanie globalnej 
oceny stresu zawodowego oraz pozwala wyodr!bni& jego 
poszczególne czynniki. Kwestionariusz sk ada si! z 50 pyta" 
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g ównych, które mo$na uzupe nia& pytaniami dodatkowymi. 
Odpowiedzi okre%la si! na skali pi!ciostopniowej, gdzie 
1 oznacza, $e dana cecha w pracy nie wyst!puje, 2 – cecha 

wyst!puje, ale nie posiada stresogennego charakteru, 
3 – cecha czasami irytuje lub przeszkadza, 4 – cecha do"# 

cz!sto irytuje lub przeszkadza, 5 – cecha irytuje, przeszkadza 

przez ca y dzie(. Wska'nikiem si y poczucia stresu jest 
suma punktów zaznaczonych przez badanego.

W toku analizy czynnikowej autorzy wyró$nili 10 czyn-
ników stresu:
– poczucie psychicznego obci#$enia zwi#zanego ze z o-

$ono%ci# pracy (ilo%ciowe i jako%ciowe obci#$enia psy-
chiczne prac# – trudno%& zada", ich liczba, godziny 
nadliczbowe, praca zak óca funkcjonowanie w sferach 
pozazawodowych);

– brak nagród w pracy (niedocenianie, brak wykorzysty-
wania potencja u pracownika, praca nie jest sensowna);

– poczucie niepewno%ci wywo ane organizacj# pracy 
(wieloznaczno%& roli – zaskakiwanie zadaniami i praca 
zrywami, presja czasu i po%piech, konflikt roli);

– kontakty spo eczne (brak lub z a wspó praca, rywalizacja, 
brak pomagania);

– poczucie zagro$enia (ma e bezpiecze"stwo pracy, zagro-
$enia dla zdrowia);

– uci#$liwo%ci fizyczne (materialne %rodowisko pracy);
– nieprzyjemne warunki pracy (materialne %rodowisko 

pracy);
– brak kontroli (brak autonomii w zakresie wykonywanych 

czynno%ci i czasu pracy);
– brak wsparcia (brak pomocy ze strony wspó pracowników, 

izolacja w pracy);
– poczucie odpowiedzialno%ci (surowe konsekwencje za 

b !dy w pracy, brak feedbacku, brak autonomii w zakresie 
czynno%ci i metod pracy).
Rzetelno%& metody w zakresie sta o%ci ocen oraz zgodno-

%ci wewn!trznej jest dobra (warto%& wspó czynnika korelacji 
dla sta o%ci wyniku globalnego wynosi 0,87, a zgodno%ci 
wewn!trznej 0,84). Na podstawie grupy 2570 osób zatrud-
nionych na 168 stanowiskach o ró$nej stresogenno%ci 
zosta y opracowane normy zarówno dla wyniku ogólnego, 
jak i poszczególnych czynników.

Procedura badania

Badanie zosta o przeprowadzone w okresie od pa'-
dziernika 2013 do stycznia 2014 roku. Osoby badane 
pochodzi y z ca ej Polski, w przewa$aj#cej wi!kszo%ci 
z województwa %l#skiego, a tak$e z województw dolno-
%l#skiego i mazowieckiego.

Przed przyst#pieniem do bada" nawi#zywano drog# 
e-mailow# wst!pny kontakt, w czasie którego pytano o ch!& 
i gotowo%& do wzi!cia udzia u w badaniu oraz sprawdzano, 

czy kandydaci spe niaj# kryteria dotycz#ce za o$e" badania. 
Udzia  w badaniu by  ca kowicie dobrowolny i anonimowy. 
Wszyscy zostali poinformowani o naukowym celu badania 
i sposobie zliczania wyników.

Osoby, które wyrazi y ch!& uczestnictwa, otrzyma y 
do samodzielnego wype nienia zestaw kwestionariuszy. 
Ka$dy z zestawów by  umieszczony w kopercie, a kolejno%& 
kwestionariuszy by a w przypadku wszystkich badanych 
taka sama. Ka$d# z osób proszono o dok adne przeczytanie 
instrukcji. W razie niejasno%ci dodatkowo informowano 
o sposobie udzielania odpowiedzi. Osoby badane zosta y 
pouczone o konieczno%ci samodzielnej pracy (czas badania 
waha  si! mniej wi!cej w granicach od 15 do 25 minut). 
Kwestionariusze by y odbierane po tygodniu od momentu 
ich wr!czenia osobom badanym.

WYNIKI

Statystyki opisowe analizowanych zmiennych dla grupy 
mikroprzedsi!biorców przedstawiono w tabeli 1, a dla 
grupy pracowników w tabeli 2.

Badanie testem Ko mogorowa-Smirnoffa wskaza o na 
obecno%& zmiennych cechuj#cych si! brakiem rozk adu 
normalnego, zatem do dalszej analizy wykorzystano testy 
nieparametryczne: test U Manna-Whitneya, wspó czynnik 
korelacji rho-Spearmanna oraz ANOVA Kruskalla Wallisa.

Kolejnym etapem by a analiza danych pod k#tem weryfi-
kacji postawionych hipotez badawczych. Wzorzec zale$no%ci 
mi!dzy zmiennymi jest zró$nicowany na poziomie szczegó-
 owym. Tabela 3 przedstawia wspó czynniki korelacji ogól-
nego poziomu stresu zawodowego oraz jego poszczególnych 
czynników z poziomem przedsi!biorczo%ci oraz postawami 
wobec pracy: hedoniczno-autoteliczn# i normatywn#.

Wspó czynnik korelacji r Spearmana wykaza  ujemny 
zwi#zek ogólnego poziomu stresu zawodowego z przedsi!-
biorczo%ci# (–0,57), natomiast najwy$sze pojedyncze wska'-
niki odnotowano dla braku wsparcia (0,71), nieprzyjemnych 
warunków pracy (–0,68) i poczucia obci#$enia (0,67). 
Brak istotno%ci statystycznej odnotowano dla uci#$liwo%ci 
fizycznych (–0,12), dla kontaktów za% spo ecznych (0,18) 
istotno%& przyj! a warto%& poni$ej progu uwzgl!dniaj#cego 
interpretowane wyniki.

Odnotowano ujemny zwi#zek ogólnego poziomu stre-
su z postaw# hedoniczno-autoteliczn# (–0,57) oraz siln# 
dodatni# korelacj! z postaw# normatywn# (0,70). Czynniki 
stresu, które najsilniej koreluj# z postaw# hedoniczno-auto-
teliczn#, to: nieprzyjemne warunki pracy (–0,60), brak 
wsparcia (0,58), brak nagród (–0,58), poczucie niepewno%ci 
(–0,59). Z kolei postawa normatywna najsilniej koreluje 
z poczuciem obci#$enia prac# (–0,72), brakiem nagród 
(0,74), poczuciem niepewno%ci (0,71) i nieprzyjemnymi 
warunkami pracy (0,73).
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Tabela 1
Statystyki opisowe dla badanych zmiennych w grupie mikroprzedsi!biorców (N = 74)

 rednia Mediana Minimum Maximum SD

Postawa hedoniczno-autoteliczna !63,97 !64,00 !53,00 !70,00 3,4000

Postawa normatywna !50,46 !50,00 !42,00 !62,00 3,2100

Stres ogó"em 152,93 152,00 140,00 176,00 6,6000

Poczucie obci#$enia !36,55 !37,00 !25,00 !40,00 2,2400

Brak nagród !15,28 !14,50 !11,00 !36,00 3,6900

Poczucie niepewno%ci !18,28 !18,00 !12,00 !30,00 2,6500

Kontakty spo"eczne !15,22 !15,00 !10,00 !20,00 2,0600

Poczucie zagro$enia !18,34 !18,00 !15,00 !23,00 1,6600

Uci#$liwo%ci Þzyczne !!3,35 !!3,00 !!2,00 !!6,00 1,0500

Nieprzyjemne warunki !!5,96 !!6,00 !!3,00 !12,00 1,3600

Brak kontroli !!9,47 !!9,00 !!5,00 !17,00 1,9000

Brak wsparcia !13,64 !14,00 !11,00 !15,00 0,9301

Poczucie odpowiedzialno%ci !16,84 !17,00 !11,00 !20,00 1,7200

Tabela 2
Statystyki opisowe dla badanych zmiennych w grupie pracowników (N = 108)

 rednia Mediana Minimum Maximum SD

Postawa hedoniczno-autoteliczna !58,23 !58,00 !51,00 !68,00 3,66

Postawa normatywna !64,99 !66,00 !44,00 !71,00 3,28

Stres ogó"em 176,15 177,00 157,00 190,00 6,07

Poczucie obci#$enia !25,40 !25,00 !20,00 !38,00 2,51

Brak nagród !35,74 !36,00 !14,00 !39,00 2,87

Poczucie niepewno%ci !31,55 !32,00 !16,00 !35,00 2,26

Kontakty spo"eczne !14,36 !14,00 !10,00 !20,00 1,94

Poczucie zagro$enia !14,34 !14,00 !11,00 !19,00 1,70

Uci#$liwo%ci Þzyczne !!3,65 !!4,00 !!2,00 !!6,00 0,99

Nieprzyjemne warunki !12,32 !13,00 !!7,00 !15,00 1,50

Brak kontroli !18,19 !18,00 !10,00 !20,00 1,38

Brak wsparcia !!8,58 !!9,00 !!6,00 !14,00 1,39

Poczucie odpowiedzialno%ci !12,02 !12,00 !!8,00 !17,00 1,66

Tabela 4 przedstawia wyniki wspó czynnika korelacji 
dla postawy wobec pracy i przedsi!biorczo%ci. Wyniki 
pokaza y dodatni zwi#zek przedsi!biorczo%ci z posta-
w# hedoniczno-autoteliczn# (0,54) oraz ujemny zwi#zek 
z postaw# normatywn# (–0,63).

Przeprowadzona analiza testem U Manna-Whitneya 
potwierdzi a obecno%& istotnych ró$nic mi!dzy badanymi 
grupami. Mikroprzedsi!biorcy w porównaniu do pracowni-
ków etatowych przejawiaj# wy$sz# warto%& postawy hedo-
niczno-autotelicznej (63,97), wy$sze poczucie obci#$enia 



 DZIA(ANIA PRZEDSI)BIORCZE, POSTAWY WOBEC PRACY I OCENA NASILENIA STRESU… 91 

Tabela 3
Wspó czynniki korelacji ogólnego poziomu stresu zawodowego oraz jego poszczególnych czynników z poziomem przedsi!-

biorczo"ci oraz postawami wobec pracy: hedoniczno-autoteliczn$ i normatywn$

Kwes&onariusz do subiektywnej 

oceny pracy

Kwes&onariusz 

przedsi'biorczo%ci

Kwes&onariusz postaw wobec pracy

Postawa 

hedoniczno-autoteliczna

Postawa normatywna

Poczucie globalnego stresu w pracy –0,57 –0,57 –0,70–

Poczucie psychicznego obci#$enia 0,67 –0,59 –0,72–

Brak nagród –0,62 –0,58 –0,74–

Poczucie niepewno%ci –0,62 –0,59 –0,71–

Kontakty spo"eczne –0,18 n.s. –0,22–

Poczucie zagro$enia –0,60 –0,52 –0,66–

Uci#$liwo%ci Þzyczne n.s. n.s. n.s.

Nieprzyjemne warunki pracy –0,68 –0,60 –0,73–

Brak kontroli –0,65 –0,57 –0,75–

Brak wsparcia –0,71 –0,58 –0,72–

Poczucie odpowiedzialno%ci –0,57 –0,55 –0,699

n.s. – nieistotny statystycznie; p < 0,001.

Tabela 4
Wspó czynnik korelacji mi!dzy poziomem przedsi!biorczo"ci a postawami wobec pracy: hedoniczno-autoteliczn$ i normatywn$

Kwes&onariusz postaw wobec pracy

postawa hedoniczno-autoteliczna postawa normatywna

Kwes&onariusz przedsi!biorczo%ci 0,54 –0,63

p < 0,001.

Tabela 5
Przedstawienie ró%nic pomi!dzy grup$ mikroprzedsi!biorców i pracowników za pomoc$ testu U Manna-Whitneya

 rednia – grupa pracowników
 rednia – grupa 

mikroprzedsi'biorców
U Z

Postawa hedoniczno-autoteliczna !58,23 !63,97 1026 ––8,5

Postawa normatywna !64,99 !50,46 !!85 –11,2

Stres ogó"em 176,15 152,93 !118 –11,1

Poczucie obci#$enia !25,40 !36,55 !112 –11,1

Brak nagród !35,74 !15,28 !!95 –11,2

Poczucie niepewno%ci !31,55 !18,28 !!79 –11,2

Kontakty spo"eczne !14,36 !15,22 3036 ––2,7

Poczucie zagro$enia !14,34 !18,34 !377 –10,4

Uci#$liwo%ci Þzyczne !!3,65 !!3,35 3359 ––1,8

Nieprzyjemne warunki !12,32 !!5,96 !!70 –11,2

Brak kontroli !18,19 !!9,47 !!43 –11,3

Brak wsparcia !!8,58 !13,64 !!60 –11,3

Poczucie odpowiedzialno%ci !12,02 !16,84 1026 ––8,5

Przedsi'biorczo%( !49,62 !62,05 !!85 –11,2

p < 0,001.
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prac# (36,55) oraz wy$szy poziom przedsi!biorczo%ci 
(62,05). Z kolei pracownicy odznaczaj# si! m.in. wy$sz# 
warto%ci# postawy normatywnej (64,99), wy$szym ogólnym 
wska'nikiem stresu (176,15), wy$szym poziomem braku 
nagród (35,74), poczuciem niepewno%ci (31,55) i brakiem 
kontroli (18,19; tabela 5).

DYSKUSJA

Analiza uzyskanych wyników pozwoli a na weryfika-
cj! postawionych hipotez badawczych, ujawniaj#c silne 
zwi#zki korelacyjne mi!dzy dzia aniami przedsi!bior-
czymi a postaw# wobec pracy oraz nasileniem stresu 
i jego poszczególnymi czynnikami. Ponadto uzyskane 
dane pozwoli y zaobserwowa& ró$nice mi!dzy grupami 
mikroprzedsi!biorców i pracowników etatowych.

Interpretacja wyników dotycz"cych zale#no$ci 

mi!dzy zmiennymi

Dodatnia korelacja mi!dzy przedsi!biorczo%ci# a posta-
w# hedoniczno-autoteliczn# (0,54) wpisuje si! w przyj!te 
w ramach niniejszej pracy definicje obu poj!&. Wysokie 
wyniki uzyskiwane w ramach postawy hedoniczno-autote-
licznej wskazuj# na postrzeganie pracy jako okazji do samo-
rozwoju oraz mo$liwo%ci odniesienia korzy%ci w zwi#zku 
z w o$onym wysi kiem i wk adem pracy (por. Czerw, 
2013). Z kolei dzia ania przedsi!biorcze opieraj# si! na 
podejmowaniu inicjatywy, zdolno%ci do konkurowania 
z innymi oraz samodzielnego kreowania celów do realizacji 
(Studenski, 2010). Najbardziej interesuj#ca wydaje si! ujem-
na korelacja tak rozumianej przedsi!biorczo%ci z postaw# 
normatywn# (–0,63). W przyj!tej definicji postawa norma-
tywna oznacza po o$enie nacisku na korzy%ci spo eczne, 
znajduj#ce si! w otoczeniu zawodowym cz owieka, przy 
czym jednostkowe ambicje schodz# w takim wypadku na 
dalszy plan. Ciekawym kierunkiem dalszych bada" by oby 
zatem porównanie wyników dotycz#cych postawy przed-
si!biorczej w uj!ciu Studenskiego (2010) a narz!dziem 
badawczym nastawionym na pomiar tzw. przedsi!biorczo%ci 
spo ecznej w zwi#zku z normatywn# postaw# wobec pra-
cy. Przedsi!biorczo%& spo eczna ma bowiem wymiar nie 
tylko osobowy, lecz tak$e spo eczny i kulturowy, kiedy to 
dzia ania cz owieka s# skierowane na inny ni$ siebie cel 
(Szel#gowska-Rudzka, 2006) oraz maj# charakter bardziej 
altruistyczny ni$ dochodowy (Tan, Williams, Tan, 2005).

Wyniki bada" ujawni y ujemn# korelacj! mi!dzy ogólnym 
poziomem odczuwanego stresu zawodowego a przedsi!-
biorczo%ci# (–0,57), jednak$e na poziomie bardziej szcze-
gó owym zale$no%ci te wygl#daj# nieco inaczej. Dodatnie 
korelacje mi!dzy poczuciem obci#$enia (0,67), poczuciem 
zagro$enia (0,60), poczuciem odpowiedzialno%ci (0,57) 
i brakiem wsparcia (0,78) a dzia aniami przedsi!biorczymi 

wskazuj# prawdopodobnie na fakt, $e jednostki przedsi!-
biorcze preferuj# podej%cie zadaniowe wzgl!dem pojawia-
j#cych si! trudno%ci. Innymi s owy, %wiadomie podejmuj# 
dynamiczne i skoncentrowane na osi#gni!ciu okre%lonego 
rezultatu czynno%ci, wychodz#c niejako poza rol! biernego 
odbiorcy lub obserwatora %rodowiska zawodowego. W tym 
kontek%cie przedsi!biorczo%& b!dzie si! przejawia& jako 
poszukiwanie mo$liwo%ci i wyzwa" (Schindehutte, Morris, 
Allen, 2006). Wydawa& by si! mog o, $e wymienione stre-
sory zawodowe sprzyjaj# wspó wyst!powaniu tendencji do 
podejmowania wysi ków zmierzaj#cych do rozwi#zania 
problemu przez poznawcze przekszta cenia lub próby zmia-
ny sytuacji, na co mo$e wskazywa& ujemny zwi#zek braku 
nagród (–0,62), braku kontroli (–0,65), nieprzyjemnych 
warunków pracy (–0,68) i poczucia niepewno%ci (–0,62) 
z poziomem zachowa" przedsi!biorczych.

Odnotowano ujemn# umiarkowan# korelacj! mi!dzy 
ogólnym poziomem nasilenia stresu a postaw# hedonicz-
no-autoteliczn# (–0,57). Tymczasem analiza tego zwi#zku, 
uwzgl!dniaj#ca poszczególne stresory, przynios a do%& 
zaskakuj#ce rezultaty. Próbuj#c odnale'& wyja%nienie 
dla tej sytuacji, odwo ano si! do poszczególnych czynni-
ków stresotwórczych. Postawa hedoniczno-autoteliczna 
wspó wyst!puje dodatnio z poczuciem psychicznego ob -
ci#$enia (0,59), poczuciem zagro$enia (0,52), brakiem 
wsparcia (0,58) i poczuciem odpowiedzialno%ci (0,55). 
Prawdopodobnie %wiadczy to o mobilizacji jednostki 
do poszukiwania efektywniejszych sposobów radzenia 
sobie z sytuacj# ilo%ciowego i jako%ciowego nadmiaru 
zada" zawodowych, mimo postrzeganych przez ni# pozy-
tywnych aspektów swej pracy. Prawdopodobnie tworzy 
w tym celu plany uwzgl!dniaj#ce aktualne warunki pracy 
i zasoby, którymi dysponuje (Irving i in., 2005). Postawa 
hedoniczno-autoteliczna w swoich za o$eniach wi#$e si! 
wi!c z dzia aniem proaktywnym i poszerzeniem repertuaru 
w asnych kompetencji.

Postawa hedoniczno-autoteliczna ujemnie  #czy si! 
z brakiem nagród (–0,58), poczuciem niepewno%ci (–0,59), 
nieprzyjemnymi warunkami pracy (–0,60) i brakiem kontroli 
(–0,57). Dokonuj#c próby interpretacji otrzymanego wyni-
ku, warto odwo a& si! do wa$nej sfery potrzeb cz owieka, 
jak# wed ug Maslowa jest szacunek oraz uznanie w oczach 
innych (Hall i in., 2004), które mog# pe ni& funkcj! dodat-
kowych motywatorów zach!caj#cych do efektywnej pracy. 
Niesprzyjaj#ce otoczenie znacz#co ogranicza poziom d#$e" 
samorealizacyjnych jednostki. Wydaje si! to zgodne z wyni-
kami analiz zaproponowanych przez Malhotra i Mukherjee 
(2004), którzy wskazali m.in. brak odczuwania przez 
cz owieka zadowolenia z pracy, spowodowany czynnikami 
wp ywaj#cymi na obni$enie zdolno%ci i jako%ci wykony-
wanych zada". Wobec obowi#zuj#cych regu  jednostka 
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mo$e nie przejawia& zainteresowania wprowadzaniem 
pionierskich rozwi#za" w ramach wykonywanych przez 
siebie zada" zawodowych oraz korzystania z ró$norodnych 
pok adów posiadanych zasobów i kompetencji w celu 
usprawnienia procesu pracy.

Podobnie ciekawy, ale trudny w interpretacji wynik 
odnosi si! do silnie dodatniej korelacji mi!dzy ogólnym 
poziomem stresu a postaw# normatywn# (0,70), przy czym 
uwzgl!dnienie ka$dorazowo jednego ze stresorów ujawnia 
zupe nie odmienny charakter korelacyjnego wyst!powania 
zmiennych.

Analogicznie przeprowadzona analiza wyników ujawni a 
siln# dodatni# korelacj! postawy normatywnej z brakiem 
nagród (0,74), poczuciem niepewno%ci (0,71), nieprzyjem-
nymi warunkami pracy (0,73) i brakiem kontroli (0,75). 
Otó$ definicyjne uj!cie postawy normatywnej odzwier-
ciedla postrzeganie pracy w kontek%cie wypracowywania 
i oferowania w pierwszej kolejno%ci korzy%ci spo ecznych. 
Na pierwszy plan wysuwa si! ch!& kreowania wspólnego 
dobra, odnosz#ca si! do formalnego i nieformalnego funk-
cjonowania cz owieka w okre%lonej grupie, nawet pomimo 
niesprzyjaj#cych okoliczno%ci. Nastawienie normatywne 
mo$e budowa& poczucie powinno%ci podejmowania dzia a", 
ale równie$ solidarno%ci i szacunku wzgl!dem drugiego 
cz owieka.

Jednocze%nie zaobserwowano ujemny zwi#zek postawy 
normatywnej z poczuciem obci#$enia (–0,72), poczuciem 
zagro$enia (–0,66), brakiem wsparcia (–0,72) i poczuciem 
odpowiedzialno%ci (–0,69). Jak podaje Czerw (2013), niski 
poziom postawy normatywnej wskazuje na niedocenia-
nie pracy w kontek%cie spo ecznym. Wydaje si! zatem 
zrozumia e, $e w przypadku oddzia ywania stresorów 
zwi#zanych z psychicznym przeci#$eniem prac# jednostka 
mo$e si! charakteryzowa& ni$szym poczuciem zadowolenia 
i stabilizacji zawodowej. Rezultatem mo$e by& dyskomfort 
psychiczny wywo any rozbie$no%ci# mi!dzy warunkami 
a wymaganiami pracy. Z drugiej strony czynnikiem mody-
fikuj#cym, wp ywaj#cym na efektywno%& pracownicz#, jest 
m.in. ilo%& i jako%& wsparcia spo ecznego otrzymywanego od 
prze o$onych i wspó pracowników. Mo$e by& ono czynni-
kiem buforowym dla stresorów wynikaj#cych z kombinacji 
„wysokie wymagania–niska kontrola”. Z kolei brak wsparcia 
skutkuje wzrostem poczucia izolacji oraz wyobcowania 
w stosunku do wspó pracowników (Basi"ska, 2005).

Interpretacja wyników dotycz"cych ró#nic 

mi!dzy grupami mikroprzedsi!biorców 

i pracowników etatowych

Analiza uzyskanych danych pokaza a, $e obie grupy 
przejawiaj# wy$szy od przeci!tnego poziom dzia a" przed-
si!biorczych, ró$ni#c si! przy tym nieznacznie mi!dzy sob#. 

Niewielka przewaga mikroprzedsi!biorców (62,05) wi#$e 
si! prawdopodobnie z tym, $e podj!cie pracy na w asny 
rachunek silniej mobilizuje jednostk! do bezpo%redniego 
zaanga$owania w prac!. Mikroprzedsi!biorcy s# zwi#zani 
z firm# w sposób trwa y, dysponuj# cz!sto w asnym maj#t-
kiem, tym samym s# niejako zmuszeni do poszukiwania 
nowych i efektywniejszych sposobów pracy (Holcombe, 
2003). Tymczasem pracownicy zatrudnieni na podstawie 
umowy o prac! (58,23) s# z regu y odpowiedzialni jedy-
nie za okre%lony obszar dzia a", pracuj#c na rachunek 
prze o$onego. Swoje obowi#zki wykonuj# na podstawie 
odgórnych zalece" pracodawcy i maj# %wiadomo%& tego, 
$e z firm# nie s# trwale zwi#zani.

Badanie wykaza o, $e mikroprzedsi!biorcy w wi!kszym 
stopniu przyjmuj# postaw! hedoniczno-autoteliczn# (63,97), 
co wskazuje, $e traktuj# wybran# przez siebie %cie$k! 
zawodow# jako sposób realizowania w asnych pasji oraz 
zainteresowa". Warto podkre%li&, $e osoby te odpowiadaj# 
za sformu owanie celów strategicznych i bardzo cz!sto 
samodzielnie nadzoruj# ich realizacj!. Kra%nicka (2002) 
podkre%la, $e do zada" w a%cicieli firm nale$y proces two-
rzenia przedsi!biorstwa, wprowadzania zmian, tworzenia 
nowych miejsc pracy oraz warto%ci umo$liwiaj#cych rozwój 
nie tylko w asny, ale i podleg ych pracowników. Mikro-
przedsi!biorca decyduje o kszta cie i dalszym losie firmy, 
ma wp yw na to, czy po fazie utworzenia firma bardzo 
szybko przejdzie w faz! konserwatywnej stabilizacji, czy 
te$ b!dzie w sposób d ugofalowy rozwija& si! w kierunku 
kszta towania ma ej, a potem %redniej firmy (Strojny, 2010).

Wyniki wykaza y, $e pracownicy etatowi cz!%ciej przyj-
muj# postaw! normatywn# (64,99). Tego typu nastawienie 
 #czy si! z odczuwaniem dumy i szacunku wobec wyko-
nywanej pracy (Czerw, 2013). Powoduje tak$e, $e wymiar 
kolektywistyczny staje si! dla pracownika jedn# z wa$niej-
szych warto%ci. Wynika to z faktu, $e praca sama w sobie 
nie stanowi wy #cznie egotycznego obszaru rozwijania 
w asnych kompetencji oraz zainteresowa", lecz oznacza 
tak$e zorientowanie na potrzeby innych osób, ch!& oddania 
im przys ug i niesienia pomocy. Jednostka wykorzystuje 
swój potencja , aby przys u$y& si! grupie, spo eczno%ci, 
w której funkcjonuje.

W%ród osób prowadz#cych dzia alno%& gospodarcz# 
ogólny wynik odczuwanego nasilenia stresu (152,93) jest 
nieco ni$szy w porównaniu do pracowników etatowych 
(176,15). Natomiast co do poszczególnych elementów stre-
sotwórczych wyniki badania okaza y si! zgodne z wymie-
nianymi w literaturze przedmiotu g ównymi 'ród ami stresu 
w%ród przedsi!biorców. Najwi!ksz# warto%& odnotowano 
dla poczucia obci#$enia prac# (36,55), co jest zgodne 
z rezultatami analiz dokonanych przez zespo y badawcze 
Harrisa i jego wspó pracowników (1999) oraz Wincenta 
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i Örtqvista (2009), którzy równie$ stwierdzili wyst!powanie 
analogicznej zale$no%ci. Poczucie psychicznego obci#$enia 
wynikaj#cego ze z o$ono%ci wykonywanej pracy wi#za& 
si! mo$e z jednej strony z nadmiern# liczb# realizowa-
nych zada" oraz konieczno%ci# ponoszenia z tego powodu 
licznych wyrzecze". Podobnie brak wsparcia (13,64), 
poczucie zagro$enia (18,34) i poczucie odpowiedzialno%ci 
(16,84) wydaj# si! zrozumia ymi stresorami w kontek%cie 
funkcji zawodowej, jak# pe ni# mikroprzedsi!biorcy – two-
rz# oni miejsce pracy nie tylko dla siebie, lecz tak$e dla 
innych. Co wi!cej, spoczywa na nich ca kowity obowi#zek 
zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy, 
tj. uwzgl!dniaj#cych podstawowe fizyczne i materialne 
czynniki, niezb!dne do wykonywania zada" zawodowych, 
jak równie$ czynniki o charakterze psychospo ecznym, 
które w ramach mikroprzedsi!biorstwa (zatrudniaj#cego 
mniej ni$ 10 pracowników) wydaj# si! mie& szczególny 
charakter, np. komunikacja na linii podw adny–prze o$ony, 
atmosfera w pracy itd. Zdaniem Tylki (2002), jednostki, na 
których spoczywa ci!$ar odpowiedzialno%ci za innych, s# 
zobowi#zane do rozwijania wielu umiej!tno%ci interper-
sonalnych, zwi#zanych z motywowaniem, nagradzaniem, 
upominaniem i rozwi#zywaniem konfliktów pracowników, 
w zwi#zku z czym do%wiadczaj# wy$szego poziomu stre-
su w porównaniu do osób, na których spoczywa jedynie 
tzw. odpowiedzialno%& za rzeczy.

W%ród pracowników etatowych najsilniejszymi elemen-
tami stresotwórczymi okaza y si! brak nagród (35,74), 
poczucie niepewno%ci (31,55), nieprzyjemne warunki 
pracy (12,32) i brak kontroli (18,19). Co ciekawe, poprzez 
system kar i nagród %rodowisko pracy stara si! kszta -
towa& zachowania pracowników, aby by y one zgodne 
z przyj!tymi wzorami dzia ania i reakcji w okre%lonych 
sytuacjach – pe ni# wi!c one wa$n# funkcj! motywacyjn# 
w postaci %wiadczenia finansowego czy tzw. wyró$nie" 
moralnych (uznanie prze o$onego). Zachowania zgodne 
z obowi#zuj#cymi regu ami powoduj# przyznawanie nagród, 
natomiast nierespektowanie norm lub nieskuteczne dzia anie 
uruchamia sankcje negatywne w postaci kar (Januszek, 
1992). Z kolei poczucie niepewno%ci, definiowane przez 
po%piech i presj! czasu oraz konflikt roli pracowniczej 
(Dudek i in., 2004), jak i brak kontroli wi#za& si! mog# 
z niemo$no%ci# dostosowania tempa pracy do wymaga" 
%rodowiska. W uj!ciu Antonovsky’ego (1995) kontrola jest 
traktowana jako cecha cz owieka decyduj#ca o tym, jak 
ocenia on bie$#c# sytuacj! na podstawie subiektywnych 
interpretacji.

Podsumowanie

W badaniu stwierdzono, $e grupy mikroprzedsi!bior-
ców i pracowników etatowych uzyska y wysokie wyniki 

w obr!bie uwzgl!dnionych zmiennych. Zaobserwowano 
tak$e niewielkie ró$nice pomi!dzy tymi grupami.

Pierwsza hipoteza zosta a potwierdzona cz!%ciowo: 
odnotowano dodatni zwi#zek przedsi!biorczo%ci z postaw# 
hedoniczno-autoteliczn# i ujemny zwi#zek przedsi!biorczo-
%ci z postaw# normatywn#. Druga hipoteza tak$e zosta a 
cz!%ciowo potwierdzona: badanie ujawni o ujemny zwi#zek 
mi!dzy ogólnym nasileniem stresu a przedsi!biorczo%ci#, 
natomiast niektóre elementy stresotwórcze korelowa y 
z dzia aniami przedsi!biorczymi w sposób dodatni. Podobnie 
okaza o si! w przypadku trzeciej hipotezy, która zosta a 
potwierdzona dla wyniku ogólnego nasilenia stresu tylko 
dla postawy hedoniczno-autotelicznej, postawa norma-
tywna wykaza a natomiast dodatni# korelacj! z ogólnym 
poziomem stresu. Czwarta hipoteza, dotycz#ca wy$szych 
wyników w poziomie przedsi!biorczo%ci u mikroprzedsi!-
biorców, zosta a potwierdzona. Pi#ta hipoteza, dotycz#ca 
wy$szych wyników u mikroprzedsi!biorców w postawie 
hedoniczno-autotelicznej, równie$ zosta a potwierdzona. 
Natomiast szósta hipoteza zosta a potwierdzona cz!%cio-
wo: mikroprzedsi!biorcy uzyskali wy$sze wyniki tylko 
w niektórych czynnikach stresotwórczych, wy$szy za% 
ogólny poziom stresu odnotowano dla grupy pracowników.
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Entrepreneurial activities, attitudes towards work, 
and estimation of stress among micro-entrepreneurs 

and full-time employees

Ewa Bajer
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ABSTRACT

The article presents results of studies with 182 economically active persons. The aim of the study was 
to analyze the relationship between the level of entrepreneurial activities, attitude towards work, and the 
subjective perception of the severity of occupational stress. Additionally, we tested whether participants 
with different professional functions, micro – entrepreneurs and workers employed under an employment 
contract, would differ in the studied variables. Significant correlations were found between the studied 
variables as well as differences between the groups. Micro-entrepreneurs were characterized by a higher 
level of a hedonic-autotelic attitude towards work and higher levels of entrepreneurship, while full-time 
employees exhibited a higher level of overall stress.
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