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Robert Mikulski: Zapytałem moje dzieci, co one rozumie-

ją przez „przedsiębiorczość”. Odpowiedziały, że słowo to 
kojarzy im się z  prowadzeniem/posiadaniem własnej fir-

my/biznesu, sprytem, niezależnością, a także podkreśliły – 
zarabianiem własnych pieniędzy.

Czym jest przedsiębiorczość?

Prawdopodobnie niewiele dzieci (a  nawet dorosłych) 
zdaje sobie sprawę z  tego, że słownikowo przedsiębior-

czość rozumiana jest jako rozpoznawanie i kreowanie no-

wych potrzeb, a następnie ich zaspokojenie. Nie wszyscy 

Jak zaszczepić dzieciom 
ducha przedsiębiorczości?
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też wiedzą, że przedsiębiorczość to zjawisko społeczno‑
‑gospodarcze, które przyczynia się do rozwoju społe-

czeństwa, jego demokratyzacji, bogacenia i  budowania 
tak zwanej klasy średniej, tworząc jednocześnie miejsca 
pracy, budując gospodarkę i  pielęgnując nowe pozytyw-

ne wzorce. Przedsiębiorczość zwykle jest utożsamiana 
z  dużą aktywnością, zaradnością, bystrością, systema-

tycznością, a także pomysłowością i inicjatywą, ze szcze-

gólnymi umiejętnościami radzenia sobie z  rzeczywisto-

ścią ekonomiczną i społeczną. Człowiek przedsiębiorczy 
to niewątpliwie człowiek zaradny, który jest jednocześnie 
operatywny, sprawny intelektualnie i  niewątpliwie w  dzi-
siejszych czasach – bardzo odważny.

Po co te definicje? Dlatego żeby w wyraźnym świetle po-

stawić to, co w bliższej lub dalszej przyszłości mogło zma-

terializować się w  naszych dzieciach w  postaci zaszcze-

pionego ducha przedsiębiorczości. Ci, którzy przeszli tę 
drogę wiedzą, że nie jest to łatwy proces, zabiera trochę 
czasu i wcale nie daje gwarancji sukcesu zgodnie z ocze-

kiwaniami szczepiących. Gdyby była na to sprawdzona re-

cepta – osoba, która by ją znała, byłaby jedną z najbogat-

szych na tym świecie.

Od czego zacząć oraz na co należy 
zwrócić uwagę?

Izabela Kielczyk: Warto już od najmłodszych lat rozma-

wiać z  dziećmi o  tym, czym jest przedsiębiorczość i  za-

uważać oraz wspierać zachowania o niej świadczące. To 
może być aukcja sprzedaży starych zabawek lub organi-
zacja dla swoich rówieśników grupy, w której będą razem 
grać w  piłkę, malować na szkle czy przebierać lalki lub 
chociażby zabawa klockami, w której dziecko nie trzyma 
się schematów, tylko zawsze buduje swoją własną kon-

strukcję. To jest właśnie przedsiębiorczość i powinniśmy 
doceniać każdy przejaw inicjatywy u dziecka. Nawet kiedy 
mówi nam, że coś mu się nie podoba w szkole, że coś by 
zrobił inaczej, że ma swój własny pomysł na prowadzenie 
lekcji matematyki. Niezwykle istotne jest zachęcanie wte-

dy dziecka do rozwijania tego tematu. Niech dziecko opo-

wie nam o swoim pomyśle.

Przedsiębiorczość to robienie czegoś nieoczywistego. To 
kreatywność. To widzenie rzeczy inaczej niż są nam poda-

ne. Wspierajmy to.

Być może dziecko ma zdolność do widzenia rzeczy ina-

czej niż widzi je większość. Tworzy i  kreuje, co właśnie 
jest jedną ze składowych przedsiębiorczości. Jeśli nasza 
pociecha ma odwagę powiedzieć, że z czymś się nie zga-

dza i ma swoje zdanie, to też jest przedsiębiorczość. Od-

waga jest bardzo potrzebna do tego, by być przedsiębior-

czym. Rozmawiajmy z dziećmi i uświadamiajmy, że jest to 
cenna cecha, która w przyszłości może pomóc im w życiu. 
Nawet jeśli dziecko sprzeciwia się nam i ma swoje zdanie, 
to też warto w tym zobaczyć potencjał, który będzie słu-

żyć przyszłemu przedsiębiorcy. Potencjał, dzięki które-

mu nie będzie się bał iść pod prąd, bo właśnie sprzeciw 
i mówienie „nie” to podstawa działania w biznesie. 

Oczywiście to może być trudne, bo najpierw dzieci tę 
umiejętność muszą przetrenować na nas rodzicach, by 
potem móc ją wnieść do świata zewnętrznego. Warto za-

tem doceniać dzieci niegrzeczne, twórcze, kreatywne, 
pełne pomysłów, wspierać to i cieszyć się z tego.

Rola przykładu rodziców 
w zaszczepianiu postaw dzieciom

IK: Przedsiębiorczość i  chęć przejęcia naszej firmy ro-

dzinnej lub zbudowania swojej własnej czy wdrażania 
swoich pomysłów na życie możemy też wspierać po-

przez swój przykład. To, jak my sami mówimy o przedsię-

biorczości w domu. Czy naprawdę lubimy to, co robimy? 
Czy sprawia nam to radość? Czy wręcz przeciwnie, dzie-

ci słyszą w  domu tylko o  problemach firmy. Jakim języ-

kiem mówimy: czy np. „musimy” robić ten „ciężki” biznes? 
Oczywiście biznes nie zawsze jest tylko miły i  przyjem-

ny, jednak jeśli w naszej narracji będzie tylko narzekanie, 
a my sami będziemy wciąż w pracy, a nie w domu, to jest 
małe prawdopodobieństwo, że przedsiębiorczość i  pro-

wadzenie własnej firmy będzie im się kojarzyło z czymś 
ciekawym i  pożądanym. Raczej zaszczepimy im skrzy-

wiony obraz przedsiębiorczości, którego nie będą chcia-

ły powielać.

Lepiej budować w  dzieciach obraz przedsiębiorczości 
i biznesu tłumacząc, że nie zawsze jest to łatwe i stawia 
przed nami wyzwania i problemy, które jednak zawsze da 
się rozwiązać. I pokazywać dobre strony na drugiej szali: 
tworzenie czegoś dla siebie, bycie niezależnym czy praco-

wanie na swoje.
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Dzieci są bardzo czujnymi obserwatorami nas rodziców. 
Psycholog Albert Bandura przedstawił teorię społeczne-

go uczenia się, w której mówił, że dzieci uczą się poprzez 
naśladowanie. Jeśli zatem widzą, że rodzice są niezado-

woleni, prowadząc swój biznes, to zakładają, że prowa-

dzenie biznesu oznacza niezadowolenie. I  oczywiście 
możemy mówić wtedy do nich, że tak nie jest, ale przycho-

dząc z pracy ze smutną miną i w zdenerwowaniu powodu-

jemy, że dzieci po prostu nie będą nam w te słowa wierzyć. 
A  zatem po naszej stronie jako rodziców jest duża odpo-

wiedzialność budowania odpowiedniej percepcji przed-

siębiorczości w naszych dzieciach.

RM: Obserwacja i  naśladowanie rodziców to podwaliny 
przyszłych biznesowych osiągnięć. Wychowywanie to wy-

magający czas, z jednej strony poszukiwania w swoich po-

ciechach cech i postaw, które spełnią nasze wyobrażenia 
kierowane do nich, a  z  drugiej tłumienie niepożądanych 
cech, które stoją na wyobrażonej przez nas drodze do suk-

cesu na niwie przedsiębiorczości, a potem chęci kontynu-

owania rodzinnego biznesu.

Dawniej było łatwiej. Po prostu syn młynarza zostawał 
młynarzem, a cieśla heblując od małego drewno, stawał 
się wytrawnym stolarzem. Obecnie zdolności manualne, 
dające kiedyś tak dużą przewagę, schodzą na drugi plan, 
ustępując sprytowi, zaradności, odwadze, wyobraźni, kre-

atywności, znajomości procesów ekonomicznych, licz-

nych przepisów prawa, zdolnościom interpersonalnym, 
samoświadomości  – powodując znaczny wzrost konku-

rencji na rynku.

Stwierdzenie, że wychowanie dziecka ma podstawowe 
znaczenie w  budowaniu jego tożsamości i  postaw jest 
tak trywialne, że wymaga ono przywołania. Dziecięcemu 
ciekawemu poznawaniu świata towarzyszą wychowaw-

cze korekty rodziców, ale także obserwacja ich zacho-

wań, także tych związanych z  realizowanymi przez nich 
funkcjami w biznesach rodzinnych. Dzieci powtarzają na-

sze słowa, a  potem przyjmują nasze zapatrywania świa-

topoglądowe i biznesowe. Znajdą się też tacy, którzy nie 
boją się zaprzeczyć wszystkiemu, w tym twierdząc, że np. 

„nie będę pracował tak jak mój ojciec”, „chcę innego życia” 
albo „ja to zrobię w końcu lepiej”.

Niezwykłą umiejętnością rodzica w  procesie formowa-

nia dziecka jest bycie i  wspieranie w  budowaniu poczu-

cia własnej wartości, odporności na krytykę, w  tym tą 

wewnętrzną, i  zaufania do siebie i  swych umiejętności. 
Jednocześnie ważne jest pokazywanie niezwykłej złożo-

ności otaczającego świata, także biznesowego i tego, że 
poznawanie go może być pasją, zaszczepianą kolejnym 
pokoleniom.

Czy sukcesja w firmie rodzinnej jest 
jedyną drogą?

IK: Odrębną kwestią jest to, czy dzieci będą chciały kon-

tynuować przedsiębiorczość w  naszym wydaniu. I  na to 
pytanie mogę już udzielić odpowiedzi, że NA PEWNO NIE, 
ponieważ każdy zrobi to po swojemu. I dlatego warto, że-

byśmy jako rodzice mieli dużą przestrzeń do przyjmowa-

nia pomysłów naszych dzieci i już od najmłodszych lat za-

częli uwzględniać zdanie i wybory naszych pociech. 

Zaszczepiajmy przedsiębiorczość pytając „Co dzisiaj 
chciałbyś robić”?, a nie – sami planując dzieciom wszyst-

kie zajęcia dodatkowe z  góry, nie dając im nawet czasu 
na zastanowienie się, co chciałyby robić. Bo może nasze 
dziecko ma ochotę na coś szalonego i kreatywnego. 

I owszem, jeśli my sami bardziej działamy według spraw-

dzonych procedur, unikając kreatywności, to może nam 
być trudno to zaakceptować u swojego dziecka. Ale może 
pomóc nam świadomość, że pozwalając mu na to i doce-

niając jego kreatywność, wspieramy jego przedsiębior-

czość i  ułatwiamy mu wybór swojej przyszłości. Jednak 
czy wybierze naszą firmę, czy nie, to już jego decyzja.

RM: Wielu rodziców, nie przyznając się czasem, niesie 
w  sobie oczekiwanie, że dzieci przejmą po nich biznes. 
Dobrze, jeśli w tym procesie sukcesji pokoleniowej damy 

Po naszej stronie jako rodziców 

jest duża odpowiedzialność 

budowania odpowiedniej 

percepcji przedsiębiorczości 

w naszych dzieciach.
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naszym dzieciom przestrzeń na szczere poczucie pra-

gnienia przejęcia naszego biznesu. Wspierajmy naszą 
wiarą w ich zdolności, służmy pomocą i radą, ale dajmy im 
szansę na zbudowanie własnej pozycji. Także pokazywa-

nie dzieciom naszej pracy, angażowanie w nią, przybliża-

nie środowiska i  kultury pracy, jest świetnym sposobem 
oswajania ich z rodzinnym biznesem.

Edukowanie i przyswajanie 
odpowiedzialności dzieciom

IK: W  dzisiejszych czasach przedsiębiorczość to nie tyl-
ko umiejętność zarządzania pieniędzmi i  oszczędzania, 
ale przede wszystkim umiejętność nawiązywania rela-

cji, a  także pomysłowość, kreatywność, innowacyjność 
i  elastyczność. Przedsiębiorczość to umiejętność dosto-

sowywania się do zmian, gotowość do podejmowania ry-

zyka, samodzielność czy umiejętność przewidywania kon-

sekwencji swoich działań. I tego wszystkiego powinniśmy 
uczyć dzieci za pomocą swojego przykładu. Niech widzą, 
jak my podejmujemy ryzyko i  jak radzimy sobie z  proble-

mami. 

Oczywiście edukacja finansowa jest ważną kwestią, bez 
tego trudno być przedsiębiorcą. Warto nauczyć dzieci go-

spodarowania pieniędzmi i zarządzania nimi, a najlepiej ro-

bić to poprzez własny przykład. To dzięki nam ukształtuje 
się w nich myślenie o pieniądzach albo jako o jedynym celu 
w życiu, albo jako o środku do spełnienia swoich pasji. Ko-

lejną istotną rzeczą jest mówienie o aspekcie dzielenia się 
pieniędzmi z  innymi. Warto pokazać dziecku, że jedni lu-

dzie są przedsiębiorczy i zaradni, a inni gorzej sobie radzą 
w życiu i to też jest OK, a my możemy tym ludziom pomóc.

Jednak najważniejsze są umiejętności miękkie, czyli bu-

dowanie relacji z innymi, komunikowanie się, sposób roz-

wiązywania problemów, bo tego dzieci nie nauczą się 
w szkole. Będą uczyć się tego patrząc, jak my budujemy 
relacje z  ludźmi. I  to jest właśnie cecha najbardziej po-

żądana przez przyszłych klientów, kontrahentów, ale też 
w razie czego pracodawców, jeśli dziecko będzie chciało 
pracować, a nie prowadzić własną firmę. 

Główne wnioski dla rodziców

RM: Wychowywanie dzieci, a  szczególnie zaszczepianie 
im postaw słusznych i  ważnych zdaniem rodziców, jest 
niesamowicie trudnym i  czasochłonnym procesem i  nie-

stety nie ma na niego jednej uniwersalnej recepty. Czasa-

mi udaje się to zrobić automatycznie, a czasami wymaga 
poświęcenia i  ciężkiej pracy nad sobą, rozmów oraz co-

dziennego zaangażowania w życie dziecka. Jednak praca 
ta zwróci się rodzicowi w przyszłości, a  jego dziecko bę-

dzie miało łatwiej w życiu. 

Krótko podsumowując:

1. Obserwujmy nasze dzieci, doceniajmy ich pomysły 
i unikalne zachowanie. 

2. Pobudzajmy kreatywność, proaktywność i  niestandar-

dowe podejście, chwalmy ich odwagę. 
3. Zwracajmy uwagę, co i w jaki sposób mówimy dzieciom, 

dawajmy dobry przykład i  tłumaczmy procesy zacho-

dzące wokół nas, mówmy prawdę, ale bez złej konota-

cji. 

4. Dajmy przestrzeń na własne zdanie, wizję i  inicjatywę 
szanujmy ich sprzeciw.

5. Edukujmy i  uczmy dzieci odpowiedzialności, zarówno 
tej finansowej, jak i społecznej, pokazując jak nawiązy-

wać relacje oraz dlaczego są ważne. 
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