
Witaj w rozdziale 2!

Podstawowe kompetencje 
w zakresie przedsiębiorczości

Cześć, tu znowu Tomek! 

Kontynuujmy nasz kurs. 

Jesteśmy teraz w rozdziale 

drugim.



wINGS - "Internationalization serious Game for Start-ups and entrepreneurs", jest 

ogólnounijnym szkoleniem dotyczącym istotnych aspektów procesu 

internacjonalizacji.

Kurs wINGS składa się z  6 rozdziałów: Nastawienie na globalną przedsiębiorczość, 

Podstawowe kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, Zarządzanie 

niepewnością, Komunikacja międzykulturowa, Umiejętności marketingowe 

i biznesowe.

W trakcie stworzonej przez na Gry zaangażujesz się w realne sytuacje związane 

z przedsiębiorczością i zdobędziesz zestaw kompetencji, które przygotują Cię na 

przygodę z umiędzynarodowieniem… .

wINGS został utworzony przez stowarzyszenie sześciu organizacji specjalizujących 

się zarówno w edukacji jak i przedsiębiorczości. Jeśli chcesz uzyskać więcej 

informacji na temat projektu wINGS, odwiedź adres https://wings.erasmus.site

https://wings.erasmus.site/


A w tym rozdziale 
poruszymy następujące 

tematy.

EFEKTY 
KSZTAŁCENIA

1. Kompetencje przedsiębiorcze

2. Dlaczego te umiejętności są

niezbędne?

3.   Ćwiczenia praktyczne 

4.   Scenariusz gry 



1.Kompetencje 
przedsiębiorcze



Czym są Twoim 
zdaniem „kompetencje”? Pozwól, że wyjaśnię.

Kompetencja jest podstawową cechą
charakterystyczną osoby, która doprowadziła do jej 
skutecznego lub lepszego funkcjonowania w pracy. 
Termin "kompetencja" odnosi się do połączenia 
wiedzy, umiejętności, motywu, postawy i nawyków. 
Każde stanowisko wymaga posiadania pewnych 
szczególnych kompetencji. 



Umiejętności i kompetencje przedsiębiorcze

Ten rozdział mówi o 
następujących 
kompetencjach:

1. Podejmowanie inicjatywy

2. Dostrzeganie możliwości

3. Wytrwałość

4. Troska o wysoką jakość pracy 

5. Zaangażowanie w wykonywaną pracę

6. Zorientowanie na efekty

7. Systematyczne planowanie

8. Rozwiązywanie problemów

9. Pewność siebie

10. Perswazja

11. Wykorzystanie technik wywierania wpływu

12. Asertywność i kontrola

13. Troska o dobro innych



Podejmowanie inicjatywy

Podejmowanie działań, które 

wykraczają poza wymogi związane z 

pracą lub wymaganiami sytuacji.

● Robienie rzeczy na własną rękę, 

zanim zostaniesz o to poproszony 

lub zmuszony przez sytuację.

● Podejmowanie działań mających 

na celu rozszerzenie działalności 

na nowe obszary, produkty lub 

usługi.



Dostrzeganie możliwości

Dostrzeganie możliwości 

i podejmowanie działań

● Dostrzeganie okazji i działanie na 

rzecz możliwości rozwoju biznesu lub 

rozwoju osobistego.

● Wykorzystywanie niezwykłych okazji 

do pozyskania niezbędnych zasobów.



Wytrwałość
Podjęcie odpowiednich działań w 
obliczu poważnej przeszkody.

● Zapewnienie wszelkich starań w celu 
rozwiązania problemu / przeszkody.

● Podejmowanie nieustannych działań
w celu pokonania przeszkód, które 
utrudniają osiągnięcie celów.



Troska o wysoką jakość pracy

Robienie rzeczy, które odpowiadają lub 

przewyższają istniejące standardy 

doskonałości.

● Dążenie do wysokiej jakości pracy.

● Dążenie by pracy własna/firmy była 

korzystna dla innych.

● Podejmowanie starań w celu 

zapewnienia wysokiej jakości 

produktów lub usług.



Zaangażowanie w wykonywaną pracę

● Dokładanie wszelkich starań by 

zrealizować pracę.

● Przyjmowanie pełnej 

odpowiedzialności za ewentualne 

niepowodzenia.

● Troska o klientów.

● Gotowość do podejmowania 

niezbędnych prac. 



Zorientowanie na efekty

Nieustanne poszukiwanie sposobów na 

szybsze lub mniej kosztowne załatwianie 

spraw.

● Wykorzystanie narzędzi biznesowych 

w celu zwiększenia wydajności osobistej 

lub zawodowej.

● Dbałość o oszacowanie kosztów 

w porównaniu z korzyściami płynącymi 

z zastosowania pewnych usprawnień, 

zmian lub działań.



Systematyczne planowanie
Opracowywanie i stosowanie logicznych, 

stopniowych planów osiągania celów.

● Rozbijajnie dużych zadań na kilka pod-

zadań.

● Opracowywanie planów po 

odpowiednim rozpoznaniu przeszkód.

● Ocena alternatyw w zakresie ich zalet 

i wad.

● Przyjęcie logicznego i systematycznego 

podejścia do pracy.



Rozwiązywanie problemów

● Identyfikacja i zastosowanie nowych 

oraz potencjalnie unikalnych pomysłów 

w celu osiągnięcia celów.

● Identyfikacja źródeł problemów i celów.

● Opracowywanie strategii obejmującej cele, 

zasoby i ograniczenia.

● Utworzenie alternatyw, tam gdzie to 

konieczne.

● Tworzenie innowacyjnych rozwiązań.



Pewność siebie

● Posiadanie silnej wiary w siebie 

i swoje możliwości 

● Trzymanie się własnego osądu 

w obliczu sprzeciwu lub wczesnego 

braku sukcesu.

● Robienie czegoś, dla czego szanse na 

sukces nie są zbyt duże.



Perswazja
● Przekonanie kogoś do czegoś.

● Sprzedaż komuś produktu lub 

usługi.

● Sprawienie, że ktoś wyrazi zgodę na 

dostarczenie zasobów na 

niecodziennych warunkach.

● Zdobywanie pewności siebie i 

kompetencji.



Asertywność
● Bezpośrednie konfrontowanie 

problemów i spraw z innymi

● Przemawianie uprzejmie, ale 

stanowczo.

● Przekazywanie innym 

zrozumiałych instrukcji.

● Udzielanie reprymendy tym, 

którzy nie wykonują swoich 

obowiązków zgodnie z 

oczekiwaniami



Kontrola
● Zapewnienie sprawnego przebiegu 

projektu / pracy.

● Zapewnienie, że praca jest 

ukończona i jest wysokiej jakości.

● Osobisty nadzór nad wszystkimi 

aspektami pracy.

● Opracowanie systemu nadzoru 

i monitoringu.



Troska o dobro innych

● Troska o dobro pracowników i ich 

rodzin.

● Pozytywne reagowanie na 

specyficzne potrzeby 

pracowników.

● Podejmowanie działań na rzecz 

wzrostu dobrobytu społeczeństwa.



Umiejętności i kompetencje: Internacjonalizacja 
(1/2)

● Osobista orientacja międzynarodowa -

biegła znajomość języka obcego, 

doświadczenie z życia za granicą, 

zagraniczna wiedza instytucjonalna 

i biznesowa.

● Zdolność i zasoby organizacji do 

angażowania się w operacje 

międzynarodowe.



Umiejętności i kompetencje: 
Internacjonalizacja (2/2)

● Wiedza o biznesie zagranicznym -

praktyczna wiedza o specyfice rynku, 

klientach i konkurencji.

● Wiedza na temat ram instytucjonalnych, 

w tym specyfiki rządów, zasad, norm 

i wartości w różnych krajach, do których 

wejście może być rozważane przez MŚP.



2. Dlaczego te 
umiejętności są 

niezbędne?



Opracowanie biznesplanu (1/2)

Doświadczeni właściciele i menedżerowie 

firm wiedzą, że plany biznesowe mogą być

niezbędnym narzędziem zarządzania. Wielu 

z nich stwierdziło, że samo ukończenie 

kroków niezbędnych do opracowania planu 

zmusza ich do wprowadzenia dyscypliny 

i logicznego procesu myślowego podczas 

planowania. 



Opracowanie biznesplanu (2/2)

Odpowiednio przygotowany biznesplan 
może znacznie poprawić zdolność do 
ustalania i realizacji celów i zadań w sposób, 
który najlepiej służy właścicielom, 
pracownikom i inwestorom firmy. 
W przypadku chęci pożyczenia środków 
finansowych z banku - dobry biznesplan 
będzie miał zasadnicze znaczenie dla 
wyjaśnienia sposobu funkcjonowania firmy 
i szczegółowego wyjaśnienia finansów.



Budowanie Wizji, Wiary i Zaangażowania (1/2)

Zaufanie do twojej wizji i świadomość, że 
jest to właściwa ścieżka, oraz 
zaangażowanie są niezbędne do jej 
urzeczywistnienia. 



Budowanie Wizji, Wiary i Zaangażowania (2/2)

Jak to działa? 
1. Tworzenie wizji,
2. Wiara we własną pracę.
3. Posiadanie pewności siebie,
4. Przyczynianie się do tworzenia „czegoś
większego”.



Wykorzystanie Twoich mocnych stron

Znajomość swoich mocnych stron pozwala 

skupić się na tym, co robisz najlepiej oraz 

znaleźć sposoby na wsparcie obszarów spoza 

swoich podstawowych kompetencji.

1. Bazowanie na swoich mocnych stronach i 

pasjach

2. Przyznanie się do słabości

3. Zaangażowanie w rozwój zawodowy.



Tworzenie niszy
Tworząc swoją niszę, możesz skupić się na 

jednym obszarze, aby ludzie mogli 

identyfikować się z tym, kim jesteś i czemu 

służysz.

1. Znajdź jedną rzecz, którą kochasz i w której 

jesteś dobry,

2. Skoncentruj się na swoim rynku,

3. Stań się ekspertem,

4. Stwórz sobie dobrą markę.



Planowanie i realizacja

1. Stworzenie jasnego biznesplanu 

z wypisanymi celami i prognozą

finansową,

2. Zobowiązanie się do 

dotrzymania danego słowa 

poprzez jego realizację

3. Ustalenie odpowiedzialności 

wobec siebie i innych.



Ryzyko

Podejmowanie ryzyka bez oceny 

rzeczywistości jest po prostu naiwne. 

Pamiętaj:

1. Bądź zdyscyplinowany finansowo,

2. Przygotuj się na niepowodzenia,

3. Zaufaj swoim odczuciom.



Współpraca partnerska

Umiejętność zwracania się o pomoc i 

tworzenia komplementarnych relacji jest 

niezbędna, aby być przedsiębiorcą

odnoszącym sukcesy.

1. Buduj dobre relacje,

2. Proś o pomoc by ją otrzymać,

3. Oddawaj przysługę.



KILKA PUNKTÓW DO ROZWAŻENIA

Podejmowanie ryzyka jest również
ważnym elementem działalności każdego 
przedsiębiorcy. 
Raz za razem przedsiębiorca
Odnosi zyski, ponieaż podjął
większe ryzyko niż konkurencja.

Bez postępu dzieje się coś strasznego -
NIC!



3. Ćwiczenia 
praktyczne



Czy masz to, czego potrzebujesz, aby prowadzić swój 
własny biznes?

● Istnieją pewne podstawowe umiejętności, 

których potrzebujesz, aby być przedsiębiorcą

odnoszącym sukcesy i prowadzić własny 

biznes. 

● Należą do nich cechy osobiste, umiejętności 

biznesowe i zdolności zarządzania. 

● Niektóre umiejętności są wrodzone, innych 

możesz się nauczyć.



ZASTOSOWANIE WIEDZY BIZNESOWEJ (1/3)

Choć kluczem do sukcesu jest to, że każdy 
może być przedsiębiorcą, to nie jest to coś, 
czego można po prostu nauczyć się
w klasie. Nawet po zdobyciu kluczowej 
wiedzy biznesowej, przedsiębiorca nadal musi 
nauczyć się, jak ją wykorzystać w praktyce. 
W tym względzie użyteczne jest „uczenie się
przez działanie". 



• Posiadaj wiedzę na temat ewolucji przemysłu, 
znajomości skutków globalizacji, technik rozwoju 
rynków itp. Pewne szkolenia w środowisku 
akademickim (np. w szkołach biznesu) mogą
w tym pomóc, szczególnie w przypadku, gdy do 

nauczania wykorzystywane są grupy robocze.
• Ćwicz rozwijając swoje kompetencje 

interpersonalne. Niektóre umiejętności, takie jak 
komunikacja, delegowanie czy szanowanie 

innych, można nabyć jedynie poprzez praktykę
i rozwijanie "nawyków charakteru".

ZASTOSOWANIE WIEDZY BIZNESOWEJ 
(2/3)



Wskazówki:

• Przyzwyczajenia charakteru nie mogą być
ściśle związane z działalnością
gospodarczą, ale mają związek z rodzajem 
osoby, jaką jest przedsiębiorca i tym, co 
robi. Są one niezbędne, obok „umiejętności 
technicznych" i „kompetencji".

• Jedynym sposobem na nabycie nawyków 

niezbędnych dla przedsiębiorców jest 
działanie w sposób zgodny z nimi. Tylko 
wtedy nawyki te stają się "siłą napędową" 
udanych przedsięwzięć.

ZASTOSOWANIE WIEDZY BIZNESOWEJ 
(3/3)



4. Scenariusz gry



O co chodzi z „przemową w windzie”?

Jest to krótki opis pomysłu, produktu lub firmy, który wyjaśnia 

koncepcję w taki sposób, aby każdy słuchacz mógł ją zrozumieć

w krótkim czasie. Opis ten zazwyczaj wyjaśnia, dla kogo jest 

przeznaczony, co robi, dlaczego jest potrzebny i w jaki sposób zostanie 

zrealizowany. Przemowa w windzie (od ang. „Elevator pitch”) nie musi 

zawierać wszystkich tych elementów, ale zwykle wyjaśnia przynajmniej, 

co to za pomysł, produkt, firma lub osoba i jaka jest ich wartość.



Tworzenie „przemowy w windzie”

W oparciu o informacje 

przewidziane w modułach nauczania 

i wykorzystując swoje umiejętności 

i zdolności, stwórz przemowę

w której krótko przedstawisz swój 

pomysł.



Podsumujmy

Najważniejsze umiejętności



Pięć podstawowych umiejętności (1/2) 

(1) SPRZEDAŻ I MARKETING -

Firma nie może istnieć bez sprzedaży, więc 

zdolność do generowania i inspirowania klientów 

do zakupów jest absolutnie niezbędna. 

(2) FINANSOWE know-how - wiedza pozwalająca 

kontrolować przepływy pieniężne i regulować

wydatki.

(3) SAMOMOTYWACJA - jesteś teraz 

odpowiedzialny za wszystko - więc musisz być

entuzjastycznie nastawiony do tego wszystkiego.



The Five Essential Skills (2/2)

(4) ZARZĄDZANIE CZASEM - musisz 

mieć możliwość kontrolowania swojego 

czasu, aby osiągnąć wszystko, co chcesz 

zrobić

(5) ADMINISTRACJA - musisz być

w stanie albo samodzielnie załatwić

wszystkie formalności, albo 

poinstruować kogoś, kto może się tym 

wszystkim zająć.
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