
(1) 

 

 

 

 

 
 

 

 

• „Rzemieślnicy i biznesmani. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych” red. Juliusz 
Gardawski, autorzy: Jerzy Bartkowski, Jan Czarzasty, Wiesława Dąbała, Juliusz Gardawski, Czesława 
Kliszko, Jacek Męcina; Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013 

• Badania i publikacja  książki  z  funduszy przekazanych Katedrze Socjologii  Ekonomicznej  SGH przez 
Konfederację Lewiatan 

 



(2) Firmy, zatrudnienie, PKB 

Liczba firm Liczba   pracowników PKB 

Mikro firmy 

(0-9) 

1 655 064 3 399 096 29,6 

Małe firmy 

(10-49) 

52 591  

68 432 

1 143 458  

2 792 561 

 

18,1 

Średnie firmy  

(50-249) 

15 841 1 649 103 

Duże firmy 

(250 i więcej) 

3 167 2 667 396 24,0 

 

Szacunkowa liczba właścicieli  i współwłaścicieli firm sektora MŚP: 

 

ok. 250 tys.  =  ok. 0,7% ludności dorosłej  =  ok. 10% ogółu przedsiębiorców 



(3) Wielkość (liczba zatrudnionych) i 
miejscowość prowadzenia działalności 

Liczba zatrudnionych 
8-10 12,7 

11-20 49,0 

21-49 25,2 

50-99 7,9 

100-249 5,2 

Miejscowość  
Wieś 16,8 

Miasto do 19 999 mieszkańców 11,4 

Miasto 20 000 - 49 999 mieszkańców 17,2 

Miasto 50 000 – 99 999 mieszkańców 14,1 

Miasto 100 000- 499 999 mieszkańców 23,2 

Miasto 500 000 i więcej mieszkańców 17,4 



(4) Branże 
 
 
 

Branża  
% 

Przetwórstwo przemysłowe 
29,4 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
26,9 

Budownictwo 
14,7 

Transport i gospodarka magazynowa 
4,6 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomi 
4,4 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
4,1 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 
2,6 

Informacja i komunikacja 
2,3 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 
1,6 

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność w 
1,5 

Edukacja 
1,5 

Działalność związana z kultura rozrywka i rekreacją 
1,4 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 
1,3 



(5) Innowacyjność 

Innowacje 
Innowacje procesowe: wprowadzenie nowych lub znacząco 

ulepszonych metod produkcji . 

44,1 

Innowacje produktowe: nowe, kluczowe z punktu widzenia firmy 

towary lub usługi. 

53,5 

Innowacje organizacyjne: nowe metody organizacji działalności 

przedsiębiorstwa: nowa organizacja miejsc pracy lub nowa organizacja 

relacji zewnętrznych. 

42,9 

              Innowacje marketingowe: nowe metody marketingowe, które 

wcześniej nie były przez firmę stosowane, a które wynikają z nowej 

strategii marketingowej. 

42,0 

Kumulacje innowacji 
Firmy, w których podjęto w ostatnich 3 latach chociaż jeden typ innowacji 68,7 

Firmy, w których podjęto w ostatnich 3 latach działania innowacyjne typu 

produktowego i procesowego 

37,6 

Firmy, w których podjęto w ostatnich 3 latach wszystkie cztery typy 

innowacji 

20,2 



(6) Nowoczesność majątku trwałego firm  
(dziesięć  czołowych branż) 

Branża Majątek trwały firmy osiągnął poziom 

zachodnioeuropejski/światowy  
Edukacja 37,5 

Informacja i komunikacja 35,7 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 32,0 

Transport i gospodarka magazynowa 28,5 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 25,0 

Działalność w zakresie usług administrowania 22,2 

Hotelarstwo i gastronomia 18,5 

Przetwórstwo przemysłowe 13,4 

Handel hurtowy i detaliczny 13,4 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 13,4 

Średnia w próbie 15,0 



(7) Przedsiębiorcy 
Demografia 

Omawiane badania 

Odsetek kobiet 25,0 

Średni wiek ogółem 49 lat 

Średni wiek kobiet 47 lat 

Średni wiek mężczyzn 50 lat 

Badania 1999 

Odsetek kobiet 21,2 

Średni wiek ogółem 

 

46 lat 



 
(8) Przedsiębiorcy: ojcowie i dzieci (I) 

Pochodzenie społeczne 

 
  

Status zawodowy ojca przedsiębiorcy Odsetek 

Robotnicy 30,2  

47,2 Rolnicy 17,0 

Prywatni przedsiębiorcy 14,6 14,6 

Urzędnicy i kierownicy niższego i średniego 

szczebla  

29,6  

38,1 

Wyższe kadry urzędnicze i zarządzające 8,5 



(9) Przedsiębiorcy: ojcowie i dzieci (II) 
Mobilność międzypokoleniowa w sferze edukacyjnej 

Wykształcenie  Ojcowie  Dzieci 

1. Podstawowe i zasadnicze  49,9 8,6 

2 Niepełne średnie, średnie i 

pomaturalne  

35,2 46,9 

3. Wyższe  14,9 44,5 

 

Wykształcenie ojców a wyższe wykształcenie dzieci 
 

Pozycja zawodowa ojca Wykształcenie ojca Odsetek wśród przedsiębiorców 

absolwentów wyższych studiów 

Rolnik Podstawowe lub zasadnicze 20,3 

Robotnik Podstawowe lub zasadnicze 29,8 

Prywatny przedsiębiorca  Podstawowe lub zasadnicze 36,1 

Prywatny przedsiębiorca  Średnie 44,7 

Urzędnicy, kierownicy, 

menedżerowie  

Wyższe lub średnie  80,3 



(10) Poziom i typ wykształcenia 
przedsiębiorców  

(kategorie przekraczające 1 proc.) 

Wykształcenie przedsiębiorców Odsetek 

Średnie zawodowe techniczne 28,8 

Pełne wyższe (magisterium) techniczne 22,2 

Pełne wyższe (magisterium) ekonomiczne 14,6 

Zasadnicze zawodowe 8,8 

Średnie ogólnokształcące 5,3 

Pełne wyższe (magisterium) humanistyczne 4,3 

Pełne wyższe (magisterium) medyczne 3,5 

Pomaturalne techniczne 3,1 

Średnie zawodowe ekonomiczne 3,0 

Niepełne wyższe techniczne 1,5 

Licencjat techniczny 1,2 



(11) Wykształcenie a liczebność załogi 
(dziewięć najliczniejszych kategorii wykształcenia) 

Wykształcenie 
8-10 11-20 21-49 50-99 100-249 

Ogółem 

Średnie zawodowe techniczne 30,8 31,9 23,7 24,4 27,6 28,9 

Pełne wyższe (magisterium) 

techniczne 

15,4 21,5 27,0 26,7 20,7 22,4 

Pełne wyższe (magisterium) 

ekonomiczne 

15,4 12,1 13,2 20,0 37,9 14,6 

Zasadnicze zawodowe 3,8 11,4 7,9 4,4 0,0 8,5 

Średnie ogólnokształcące 15,4 3,7 3,3 4,4 ,0 5,0 

Pełne wyższe (magisterium) 

humanistyczne 

5,1 4,4 5,3 2,2 3,4 4,5 

Pełne wyższe (magisterium) 

medyczne 

1,3 2,3 7,2 4,4 ,0 3,5 

Pomaturalne techniczne 3,8 3,0 3,3 4,4 3,4 3,3 

Średnie zawodowe ekonomiczne 5,1 2,7 3,9 0,0 0,0 3,0 



(12) Uwagi 
 

 W porównaniu z badaniami z1999 roku w omawianych badaniach obniżył się poziom 
wykształcenia  przedsiębiorców. W badaniach z 1999 roku wśród właścicieli firm 
zatrudniających 50 i więcej pracowników dominowały osoby z wyższym wykształceniem 
(70,4%), w aktualnych badaniach stanowiły one jedynie nieco ponad połowę (55,1%).  W 
aktualnych badaniach wśród właścicieli firm o tej wielkości znalazło się kilka osób o 
wykształceniu zasadniczym zawodowym, w badaniach 1999 nie było żadnego.  

 

 32,0% przedsiębiorców deklarowało, że miało rodzinne korzenie w środowisku prywatnej 
działalności pozarolniczej. Najczęściej tradycje prywatnej przedsiębiorczości pozarolniczej 
notowaliśmy u przedsiębiorców z rodzin inteligenckich, w których ojcowie respondentów 
mieli wykształcenie wyższe (48,7%).  

 

 41,8% przedsiębiorców miało w rodzinie właściciela(li) gospodarstw rolnych. Ujmując w 
perspektywie uśrednionej przedsiębiorcy, którzy mieli dziadków rolników mieli rodziców o 
niższym poziomie wykształcenia i sami mieli niższy poziom wykształcenie niż pozostali. 

 

 



(13) Wskaźnik sylwetek przedsiębiorców  
uporządkowany pod względem na częstotliwości wyborów (I)  

 Treść stwierdzeń 
Zdecydowanie 

tak i raczej tak 

1. Staram się stale rozwijać swoją firmę (firmę, w której pracuję), nigdy nie poprzestaję na 

tym, co już osiągnąłem. 

91,7 

2. Odczuwam odpowiedzialność za większość moich pracowników, ich los nie jest mi 

obojętny.  

90,8 

3. Moje obecne dochody pozwalają na utrzymanie siebie  i rodziny na zadowalającym 

poziomie. 

86,1 

4. Gotów(owa) jestem zaryzykować wprowadzenie w firmie nowatorskich metod i 

technologii, jeżeli mogą dać szansę szybkiego rozwoju firmy. 

78,1 

5. Jestem specjalistą dokładnie w tej dziedzinie produkcji i/lub usług, którą zajmuje się moja 

firma. 

77,9 

6. Mam takie wykształcenie i wiedzę, że gdybym stracił(a) obecną firmę (lub obecną pracę) to 

bez trudu mógłbym(mogłabym) znaleźć na rynku pracę dającą satysfakcjonujące dochody. 

75,2 

7. Oddzielam życie zawodowe od życia prywatnego. 71,7 

8. Najczęściej lepszymi reprezentantami interesu pracowników są właściciele lub 

menedżerowie niż liderzy związków zawodowych. Lepiej znają potrzeby ludzi i lepiej o 

nich dbają. 

72,7 



(14) Wskaźnik sylwetek przedsiębiorców  
uporządkowany pod względem częstotliwości wyborów (II) 

 
Treść stwierdzeń 

Zdecydowanie tak i 

raczej tak 

  9. Lepiej rozwijać biznes powoli, ale z własnych zasobów niż szybko, ale na kredyt.  72,5 

10. Uważam, że im więcej da się pracownikom samodzielności i odpowiedzialności  

   w wykonywaniu zadań, tym lepiej wykonają te zadania.  

66,2 

11. Nie obawiam się podejmowania dużego ryzyka.  59,9 

12. Mogę się bez trudu porozumieć w co najmniej jednym języku zachodnioeuropejskim. 53,5 

13. Gdy nie pracuję, mam poczucie, że marnuję czas. 52,4 

14. Gdyby to się opłacało to nie obawiał(a)bym się przeniesienia firmy za granicę  

   i prowadzenia jej tam. 

44,6 

15. Omijanie lub nawet łamanie przez przedsiębiorców przepisów prawa gospodarczego bywa     

    niekiedy uzasadnione. 

46,7 

16. Należy trzymać dystans do pracowników, nie interesować się ich życiem osobistym  

    czy prywatnymi kłopotami.  

41,0 

17. Przedsiębiorcy powinni obowiązkowo zrzeszać się w organizacjach przedsiębiorców. 28,9 



(15) Uśredniona sylwetka polskiego 
przedsiębiorcy 

• Polscy przedsiębiorcy byli aktywni i kreatywni, podejmowali ryzyko w imię rozwoju firmy, lecz czynili to 
rozważnie (ryzykowali z umiarem). W zakresie stosunków pracy byli nastawieni antyzwiązkowo a 
jednocześnie paternalistycznie. Mieli poczucie wysokiej wartości własnego wykształcenia i kompetencji. 
Większość z nich była specjalistami w dziedzinie działania firm. Większość była usatysfakcjonowana 
osiągniętym poziomem  zamożności.  

•  Obraz uśredniony wskazywał na współwystępowanie cech, które określaliśmy jako „biznesowe” 
(otwartość, ekspansywność) i tych określanych jako „rzemieślnicze” (ostrożność, paternalizm, 
przywiązanie do fachu).  

•  Stosunkowo niewielu znało języki obce, niska była gotowość do działania poza granicami kraju, 
stosunkowo wysoka była skłonność do zarządzania autokratycznego, wciąż był duży zasięg kultury 
antyprawnej. 

 

– Dodatkowego komentarza wymaga poziom kultury antyprawnej Charakterystyczna była różnica 
między badaniami z 1999 a z 2010/11. W odpowiedzi na pytanie, czy  „omijanie lub nawet łamanie 
przez przedsiębiorców przepisów prawa gospodarczego bywa niekiedy uzasadnione” w 1999 roku 
twierdząco odpowiedziało aż 93% przedsiębiorców, podczas gdy w omawianych badaniach już 
tylko 46,7%. 

 

 

 

 



(16) Typologie sylwetek  

a) dychotomiczna 

b) pięcioelementowa 
   Konfirmacyjna analiza czynnikowa 

 



(17) Biznesmen  
(wynik dychotomicznej konfirmacyjnej analizy czynnikowej) 

1. Gotów(owa) jestem zaryzykować wprowadzenie w firmie nowatorskich 

metod i technologii, jeżeli mogą dać szansę szybkiego rozwoju firmy. 

,565 

2. Nie obawiam się podejmowania dużego ryzyka. ,553 

3. Mogę się bez trudu porozumieć w co najmniej jednym języku 

zachodnioeuropejskim. 

,549 

4. Gdyby to się opłacało to nie obawiał(a)bym się przeniesienia firmy za 

granicę i prowadzenia jej tam. 

,451 

5. Staram się stale rozwijać swoją firmę (firmę w której pracuję), nigdy nie 

poprzestaję na tym, co już osiągnąłem. 

,420 

6. Mam takie wykształcenie i wiedzę, że gdybym stracił(a) obecną firmę (lub 

obecną pracę) to bez trudu mógłbym(mogłabym) znaleźć na rynku pracę 

dającą satysfakcjonujące dochody. 

,405 

7. Oddzielam życie zawodowe od życia prywatnego. ,181 



(18) Rzemieślnik 
(wynik dychotomicznej konfirmacyjnej analizy czynnikowej 

1. Odczuwam odpowiedzialność za większość moich pracowników, ich los nie 

jest mi obojętny. 

,446 

2. Moje obecne dochody pozwalają na utrzymanie siebie i rodziny na 

zadowalającym poziomie. 

,330 

3. Lepiej rozwijać biznes powoli ale z własnych zasobów niż szybko ale na 

kredyt. 

,288 

4. Jestem specjalistą dokładnie w tej dziedzinie produkcji i/lub usług, którą 

zajmuje się moja firma. 

,272 

5. Najczęściej lepszymi reprezentantami interesu pracowników są właściciele 

lub menedżerowie niż liderzy związków zawodowych. Lepiej znają potrzeby 

ludzi i lepiej o nich dbają. 

,243 

6. Uważam, że im więcej da się pracownikom samodzielności i 

odpowiedzialności w wykonywaniu zadań, tym lepiej wykonają te zadania. 

,202 

7. Gdy nie pracuję, mam poczucie, że marnuję czas. ,152 

8. Przedsiębiorcy powinni obowiązkowo zrzeszać się w organizacjach 

przedsiębiorców. 

,131 



(19) I. Przedsiębiorca „biznesmen” (21,7%)   

1) Zna co najmniej jeden język zachodni,  

2) Gotów zaryzykować wprowadzenie w firmie nowatorskich metod i 
technologii,  

3) Nie obawia się przeniesienia firmy za granicę i prowadzenia jej tam  

4) Nie obawia się podejmowania dużego ryzyka  

5) Ma wysoki poziom wiedzy i kompetencji  

6) Nie obawia się brania kredytu w imię szybszego rozwijania firmy 

 



(20) II. Przedsiębiorca „spełniony” (23,7%) 

1) ma satysfakcjonujące dochody 

2) ma wysoki poziom wykształcenia  i kompetencji (zna języki obce) 

3) nie akceptuje łamania norm prawa gospodarczego 

4) nie odczuwa potrzeby braniu kredytu na rozwój firmy, podejmowanie 
dużego ryzyka  

5) jest specjalistą w dziedzinie działalności firm 



(21) III. Przedsiębiorca „paternalista” (35,5%) 

1) odczuwa odpowiedzialność za większość swoich pracowników 

2) stara się stale rozwijać swoją firmę 

3) ma do pracowników stosunek paternalistyczny i antyzwiązkowy,  

4) w zarządzaniu pracownikami nie jest autorytarny 

5) nie obawia się podejmowania dużego ryzyka 

6) ma satysfakcjonujące dochody  



(22) IV. Przedsiębiorca „zaradny” (10,7%)  

1) Deklaruje, że omijanie przepisów prawa gospodarczego bywa niekiedy 
uzasadnione  

2) Uważa, że należy utrzymywać dystans do pracowników  

3) Deklaruje pracowitość i przywiązanie do fachu  

4) Uważa, że powinny istnieć obligatoryjne organizacje przedsiębiorców 



(23) V. Przedsiębiorca „sfrustrowany” (10,9%) 

1) cechuje się niskim poziomem wiedzy 

2) nie zna języka obcego 

3) niechętnie podejmuje duże ryzyko  

4) autorytarnie zarządza pracownikami 



(24) Udział osób z wyższym wykształceniem wśród 
reprezentantów sylwetek. 

   

Sylwetka  przedsiębiorcy % 

Biznesmeni 60,7 

Spełnieni 57,6 

Paternaliści 49,5 

Zaradni 38,2 

Sfrustrowani 16,6 



(25) Uwagi do sylwetek 

•  Zróżnicowania sylwetek były bardzo silnie skorelowane z wykształceniem rodziców przedsiębiorcy, z  
zawodową pozycją ojca/opiekuna przedsiębiorcy i w końcu z wykształceniem samego przedsiębiorcy. 
Wpływ miała także tradycja prywatnej przedsiębiorczości pozarolniczej w rodzinie.  

Rodzinne i społeczno-zawdowe osadzenie w nadaje sylwetkom rys stabilności i 
rzutuje na stabilność całej grupy MŚP  

•   

• Sylwetce „biznesmana” sprzyjało wyższe wykształcenie rodziców i stąd wyższy poziom kapitału 
kulturowego, inteligencki zawód rodziców, tradycje prywatnej przedsiębiorczości w rodzinie. Z drugiej 
strony „frustracja” wiązała się ze średnim wykształceniem przedsiębiorcy, zasadniczym zawodowym 
wykształceniem rodziców i niskim poziomem kapitału kulturowego, a także nadreprezentacją rolników w 
pokoleniu rodziców.   

 

• Pozostałe sylwetki mieściły się między tymi skrajnościami – „spełnieni” byli bliżej „biznesmenów”, 
„zaradni”  bliżej  „sfrustrowanych”, „paternaliści” lokowali się w centrum.  Pozwala to na zbudowanie 
skali przedsiębiorczości: 

BIZNESMENI – STABILNI – PATERNALISCI – ZARADNI - SFRUSTROWANI 

 



(26) Sylwetki przedsiębiorców a majątek trwały 
ich firm 

Majątek trwały biznesmeni spełnieni paternaliści zaradni sfrustrowani 

Nowoczesny 
na poziomie 
zachodnioeuro
pejskim  

32,6% 13,4% 15,3% 11,8% 9,0% 

Nowoczesny 
na tle 
przedsiębiorst
w krajowych 

34,9% 41,8% 29,7% 52,9% 28,4% 

Przeciętny na 
tle 
przedsiębiorst
w krajowych 

30,2% 37,3% 49,2% 29,4% 43,3% 

Nie jest 
nowoczesny 

0,0% 2,2% 5,1% 2,9% 19,4% 

Nie dotyczy, 
nie posiadamy 
rzeczowego 
majątku 
trwałego 

2,3% 5,2% 0,8% 2,9% 0,0% 

Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



(27) Sylwetki przedsiębiorców a innowacje 
procesowe w ich firmach 

Firmy należące do: 

Biznesmena 65,1 

Spełnionego 48,9 

Paternalisty 44,1 

Zaradnego 34,3 

Sfrustrowanego 30,8 



(28) Definiowanie terminu „rzemieślnik” 

         Używamy terminu „rzemieślnik” w innym niż potoczne znaczeniu, nie kojarzymy go z 
mikroprzedsiębiorcą świadczącym usługi ludności.  

Rzemieślnik cechuje się przede wszystkim przywiązaniem do fachu, 
 prowadzeniem działalności w tej dziedzinie, w której jest 
 specjalistą. Nie jest chętny do zmiany dziedziny, nawet jeśli dałoby 
 to większe zyski. 

Cechą rzemieślniczą jest ostrożność i niechęć do zaciągania kredytu na 
 rozwój firmy.  

 Większość przedsiębiorców bliskich tym sylwetkom, zwłaszcza 
 zaliczonych do „spełnionych” i „paternalistów” stanowi warstwę o 
 kluczowym znaczeniu dla gospodarki.  

 To do nich należą renomowane firmy obuwnicze, kaletnicze, krawieckie, firmy budowlane, 
przemysłowe, w tym najnowocześniejsze hi-techowe, w których właściciele są 
konstruktorami nowoczesnych urządzeń a ich firmy zaliczają się do branży naukowej, 
profesjonalnej i technicznej.  



(29) Kapitał społeczny 

Ogólnie rzecz biorąc, czy uważa Pan(i) że można ufać większości ludzi, czy też sądzi 
Pan(i) że w postępowaniu z ludźmi ostrożności nigdy za wiele? 

Większości ludzi można ufać 40,4 

W postępowaniu z ludźmi ostrożności nigdy za wiele 51,6 

Trudno powiedzieć 7,9 

Odmowa odpowiedzi 0,1 

Ogółem 100,0 



(30)Poniżej przedstawiamy Panu(i) szereg organizacji, instytucji, środowisk, 

partii, środków przekazu i polityków. O każdej z nich proszę powiedzieć, czy 
ufa im Pan(i) czy też nie ufa (I) 

Zdecydowanie tak lub 

raczej tak 

Zdecydowanie nie 

lub raczej nie 
Nie znam 

Trudno 

powiedzieć 
Ogółem 

1) Wojsko  77,1 15,5 2,0 5,4 100,0 

2) Trybunał Konstytucyjny  72,2 12,3 2,3 13,2 100,0 

3) Policja  71,7 23,8 0,3 4,1 100,0 

4) Trybunał Europejski w Strasburgu 71,6 9,3 4,8 14,3 100,0 

5) Większość polskich prywatnych 

przedsiębiorców, większość 

pracodawców  

68,0 19,3 2,1 10,5 100,0 

6) Prezydent  64,2 25,9 0,5 9,4 100,0 

7) Większość ludzi w Polsce, 

większość współobywateli  

61,3 27,1 2,3 9,2 100,0 

8) Sądownictwo ogólne  58,2 29,5 0,5 11,8 100,0 

9) Telewizja TVN (TVN24)  57,6 32,7 0,8 8,9 100,0 

10) Sądy pracy  56,3 28,7 2,5 12,5 100,0 

11) Państwowa Inspekcja Pracy  54,8 34,3 0,8 10,0 100,0 



(31) Poniżej przedstawiamy Panu(i) szereg organizacji, instytucji, 

środowisk, partii, środków przekazu i polityków. O każdej z nich proszę 
powiedzieć, czy ufa im Pan(i) czy też nie ufa (II) 

Zdecydowanie tak lub 

raczej tak 

Zdecydowanie nie 

lub raczej nie 

Nie 

znam 

Trudno 

powiedzieć 
Ogółem 

12) Terenowa administracja państwowa  

       i samorządowa  
53,1 34,9 1,2 10,9 100,0 

13) Władze Unii Europejskiej w Brukseli  50,4 32,5 2,6 14,4 100,0 

14) „Gazeta Wyborcza”  47,9 35,5 4,8 11,8 100,0 

15) „Rzeczpospolita”  47,5 32,3 7,7 12,5 100,0 

16) Rząd  44,2 47,8 0,5 7,6 100,0 

17) Telewizja publiczna (TVP 1, 2, 3)  43,0 49,8 0,3 6,9 100,0 

18) Platforma Obywatelska (PO)  41,5 43,8 1,1 13,5 100,0 

19) Business Centre Club (BCC)  38,8 23,2 17,7 20,4 100,0 

20) Konfederacja Pracodawców Polskich  

       (obecnie Pracodawcy RP)  
35,2 22,7 19,6 22,5 100,0 

21) Sejm i Senat  35,0 56,9 0,2 7,9 100,0 

22) Episkopat i duchowieństwo  

      Kościoła rzymsko-katolickiego  
34,5 50,8 2,1 12,5 100,0 



(32)Poniżej przedstawiamy Panu(i) szereg organizacji, instytucji, środowisk, 

partii, środków przekazu i polityków. O każdej z nich proszę powiedzieć, czy 
ufa im Pan(i) czy też nie ufa (III) 

Zdecydowanie 

tak lub raczej tak 

Zdecydowanie nie 

lub raczej nie 
Nie znam 

Trudno 

powiedzieć 
Ogółem 

23) Polska Konfederacja Pracodawców 

Prywatnych Lewiatan  
34,0 27,4 18,2 20,4 100,0 

24) Związek Rzemiosła Polskiego (ZRzP)  31,6 19,2 23,4 25,7 100,0 

25) Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)  26,9 55,5 2,8 14,8 100,0 

26) Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)  23,4 59,4 2,5 14,8 100,0 

27) „Fakt”  17,9 54,9 16,1 11,1 100,0 

28) „Nasz Dziennik”  15,3 46,2 25,5 13,0 100,0 

29) NSZZ „Solidarność”  14,6 61,6 6,1 17,7 100,0 

30) Forum Związków Zawodowych  11,9 44,2 21,1 22,9 100,0 

31) Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych (OPZZ)  
11,9 57,1 11,1 19,8 100,0 

32) Prawo i Sprawiedliwość (PiS)  10,9 77,1 1,2 10,9 100,0 

33) Telewizja „Trwam”  9,5 57,1 23,3 10,0 100,0 



(33) Przynależność organizacyjna 

Czy jest Pan(i) członkiem organizacji przedsiębiorców lub stowarzyszenia zawodowego? 

Tak 20,1 

Nie 79,9 

Ogółem 100,0 

 

Dlaczego nie należy Pan(i) do żadnej organizacji pracodawców lub stowarzyszenia zawodowego? 

 

Nie ma takiej organizacji przedsiębiorców, która by Panu(i) odpowiadała  17,2 

Nie ma Pan(i) ochoty wstępować do żadnej organizacji przedsiębiorców 55,2 

Trudno powiedzieć 7,6 

Nie dotyczy, należę do organizacji 20,1 

Ogółem 100,0 



(34) Do kogo może się zwrócić przedsiębiorca o pomoc (I) 
(możliwość dokonania trzech wyborów) 

Podmioty 
Odsetek deklarujących możliwość 

zwrócenia się o pomoc 

Do członków rodziny 
48,5 

Do banków i instytucji finansowych 
44,8 

Do znajomych prywatnych przedsiębiorców  
37,3 

Do przyjaciół i znajomych, którzy nie są przedsiębiorcami 
31,8 

Do urzędników lokalnej administracji, urzędów skarbowych 
6,7 

Do organizacji pracodawców (przedsiębiorców) 
4,6 

Do nikogo nie zwrócił(a)bym się, sam(a) bym sobie musiał(a) 
16,2 



(35) Do kogo może zwrócić się przedsiębiorca o pomoc  a 
członkostwo w organizacjach przedsiębiorców (II) 

Podmioty 
Należy do organizacji Nie należy do organizacji 

Do członków rodziny 
47,4 48,7 

Do banków i instytucji finansowych 
52,0 42,9 

Do znajomych prywatnych 

przedsiębiorców 

37,5 37,3 

Do przyjaciół i znajomych, którzy nie są 

przedsiębiorcami 

31,8 31,7 

Do urzędników lokalnej administracji, 

urzędów skarbowych 

7,3 6,5 

Do organizacji pracodawców 

(przedsiębiorców) 

17,9 1,2 

Do nikogo nie zwrócił(a)bym się, sam(a) 

bym sobie musiał(a) 

11,4 17,4 

Trudno powiedzieć 
1,6 1,2 



(36) Usytuowanie w strukturze nierówności społecznych 

Lokalizacje strukturalne  Odsetki bez braków odpowiedzi 

1. Trzy wertykalnie ułożone 

segmenty, respondent lokuje się w 

środkowym. 

52,2  

55,6 

4. Dwa wertykalnie ułożone 

segmenty, respondent lokuje się w 

dolnym 

3,4 

2. Układ segmentów 

horyzontalny (funkcjonalny). 

24,1 24,1 

3. Dwa wertykalnie ułożone 

segmenty, respondent lokuje się w 

górnym. 

19,1  

20,2 

5. Trzy wertykalnie ułożone 

segmenty, respondent lokuje się w 

górnym. 

1,1 

Ogółem 100,0 100,0 



(37) Określenie pozycji grupy uczestnictwa 

Która z poniższych nazw najlepiej odpowiada grupie, do której Pan(i) należy? Proszę wskazać jedną, najbardziej odpowiednią 

nazwę. 

Przedsiębiorcy 39,3 

Klasa średnia 19,6 

Pracodawcy 15,1 

Inteligencja 8,3 

Biznesmeni 6,6 

Specjaliści z wyższym wykształceniem 4,1 

Menedżerowie 2,1 

Klasa robotnicza 1,9 

Pracownicy umysłowi 1,3 

Drobnomieszczaństwo 0,4 

Klasa wyższa 0,3 

Klasa kapitalistyczna 0,3 



(38) Utożsamianie się z grupami  

Grupy Ogółem 
bliska lub 

bardzo bliska 

daleka lub  

bardzo daleka 

trudno 

powiedzieć 

Właściciele małych i średnich polskich przedsiębiorstw prywatnych      91,8 7,2 1,0 100,0 

Inteligencja techniczna, inżynierowie       64,5 33,7 1,8 100,0 

Robotnicy wykwalifikowani      42,2 54,2 3,6 100,0 

Inteligencja humanistyczna, wolne zawody       41,7 54,2 4,1 100,0 

Średni urzędnicy i technicy.       41,0 53,9 5,1 100,0 

Niżsi urzędnicy.  37,1 59,8 3,1 100,0 

Właściciele dużych polskich przedsiębiorstw prywatnych, 26,6 71,4 2,0 100,0 

Robotnicy niewykwalifikowani      19,0 77,7 3,3 100,0 

Prezesi zarządów i menedżerowie przedsiębiorstw zagranicznych 

działających w Polsce      

15,1 82,1 2,8 100,0 

Rolnicy 14,8 80,6 4,6 100,0 

Duchowieństwo, księża 9,5 84,3 6,2 100,0 



(39) Utożsamianie się z grupami w wielkość 
zatrudnienia 

8-10 21-49 100-249 

Inteligencja humanistyczna, wolne zawody. 36,4 38,6 40,0 

Inteligencja techniczna, inżynierowie 61,5 61,7 74,2 

Właściciele dużych polskich przedsiębiorstw 

prywatnych 

19,2 24,7 63,3 

Prezesi zarządów i menedżerowie przedsiębiorstw 

zagranicznych. 

11,7 11,8 29,0 

Kierownicy wydziałów fabryk, technicy itd. 48,1 40,9 45,2 

Niżsi urzędnicy. Pracownicy biurowi i inni. 44,9 34,4 23,3 

Właściciele małych i średnich polskich 

przedsiębiorstw prywatnych 

94,9 90,9 80,6 

Robotnicy wykwalifikowani 54,5 40,3 25,8 

Robotnicy niewykwalifikowani 24,4 16,9 6,5 

Rolnicy 16,9 13,6 9,7 

Duchowieństwo, księża 5,2 6,5 3,2 



( 40) Antagonizmy 

Czy, Pana(i) zdaniem, w naszym kraju są konflikty, 
antagonizmy, podziały między: 

Zdecydowanie lub 
raczej tak 

Zdecydowanie lub 
raczej nie 

Trudno 
powiedzieć 

1) Tymi, którzy szanują ks. Tadeusza Rydzyka i 

słuchają  

     Radia Maryja, a tymi, co nie cenią ks. Rydzyka  

     i nie słuchają Radia Maryja  

77,5 12,0 10,5 

2) Ludźmi uczciwymi a ludźmi nieuczciwymi       
58,9 27,9 13,1 

3) Zarządami przedsiębiorstw a związkami 

zawodowymi, działającymi w tych przedsiębiorstwach  

57,1 21,2 21,7 

4) Bogatymi a biednymi       51,9 35,1 13,0 

5) Rządem a społeczeństwem       49,9 39,1 11,0 

6) Ludźmi wierzącymi a niewierzącymi 43,3 36,6 20,0 

7) Tymi, którzy dobrze wspominają czasy PRL-u, a 

tymi,  

     którzy nie lubią tego okresu       

43,1 36,0 20,9 

8) Parlamentem (Sejmem i Senatem) a 

społeczeństwem       
41,9 40,2 17,9 

9) Właścicielami prywatnych przedsiębiorstw  

     zagranicznych a tymi, którzy u nich pracują       
31,4 41,1 27,5 

10) Zarządami, dyrekcjami przedsiębiorstw,  

      a tymi, którzy pracują w tych przedsiębiorstwach   
29,8 49,7 20,5 

11) Właścicielami prywatnych przedsiębiorstw 

polskich,  a tymi, którzy u nich pracują   
28,6 51,6 19,9 

12) Ludźmi z wyższym wykształceniem (po wyższych  

       studiach) a ludźmi z niskim wykształceniem  

       (po szkołach podstawowych czy zasadniczych)  

23,2 43,8 33,0 



(41) Sieci przedsiębiorstw 

Sieć wsparcia Odsetek odpowiedzi  „tak” 

Czy jest firma lub firmy, które wspierają Pana(i) firmę,  

i którą/które w razie czego wspiera Pana(i) firma, np. poprzez 

wzajemne polecanie swoich usług, wypożyczanie sobie 

pracowników, wspólną realizację większych zamówień itp.? 

27,9 

Sieć innowacji 

Czy nowe rozwiązania (innowacje) powstały we współpracy  
z innymi firmami? 

24,5 

Sieć pomocy 

Czy w przypadku niepowodzenia w biznesie mógłby się Pan/i 
zwrócić do znajomych przedsiębiorców, właścicielami firm,  
z którymi współpracuje Pan(i) firma? 

37,5 



(42) Oczekiwania wizja gospodarki dobrze urządzonej (ekonomii 

politycznej) 
(I) 

Grupa zasad o najwyższym poziomie Zasady najwyższego poparcia  (>80%) 

1) Państwo powinno wspierać ze środków budżetowych nowoczesne działy gospodarki i przedsiębiorstwa rozwijające 
najnowocześniejszą technikę. 85,5 

2) Państwo powinno na dużą skalę finansować ośrodki badawczo-rozwojowe zajmujące się najnowocześniejszą technologią (hi-
tech). 84,4 

3) Państwo powinno wspomagać zakładanie nowych przedsiębiorstw przez kapitał polski. 84,4 

4) Państwo powinno zaspokajać potrzeby zdrowotne wszystkich obywateli, każdy powinien mieć zagwarantowaną darmową 
służbę zdrowia. 80,5 

Obok wysokiego poparcia modernizacyjnej interwencji państwa pojawia się postulat ułatwień dla kapitału 
polskiego oraz powszechnej darmowej służby zdrowia.  

 

Grupa zasad o wysokim poparciu (65,6%-- 71,2%) 

5) Przedsiębiorstwa publiczne nie przynoszące zysku powinny bankrutować, nie należy ich wspierać ze środków budżetowych.71,2 

6) Państwo powinno dbać, aby w Polsce rodziło się dużo dzieci i hojnie wspierać z budżetu rodziny wielodzietne. 69,4 

7) Przedsiębiorstwa ważne dla gospodarki (energetyka, telekomunikacja itp.) powinny być własnością publiczną.68,6 

8) Między przedsiębiorstwami powinny panować warunki niczym nie skrępowanej, ostrej konkurencji. Powinno się likwidować 
koncesje i limity ograniczające konkurencję. 66,6 za;  21,1 przeciwko.  

9) Państwo powinno ułatwiać przejmowanie przedsiębiorstw państwowych przez spółki pracownicze lub przez spółki 
menedżersko-pracownicze.65,6 

Zwraca uwagę stosunkowo niski poziom akceptacji zasady konkurencji w porównaniu z wszystkimi badaniami 
mentalności ekonomicznej, prowadzonymi w przeszłości przez zespół Katedry Socjologii Ekonomicznej 
SGH. Ponadto wysoki poziom poparcia osiągnął postulat szczodrego finansowego wspierania rodzin 
wielodzietnych (69,4). 

 

 



(43) Oczekiwania wizja gospodarki dobrze urządzonej (ekonomii 

politycznej) 
(II) Grupa zasad  o średnim poparciu (50,1 – 61,1)  

10) Organizacje pracodawców powinny mieć większy wpływ na politykę gospodarczą rządu niż mają obecnie.61,1 
11) Każdy obywatel Polski chcący pracować, powinien mieć zagwarantowaną pracę.60,9 
12) Państwo powinno sprzedawać przedsiębiorstwa państwowe polskiemu kapitałowi prywatnemu bez ograniczeń.56,2 
13) W przypadku pogorszenia koniunktury gospodarczej przedsiębiorstwa powinny mieć prawo zwalniania pracowników bez 

wypłacania im odszkodowań.55,2 
14) Państwo nie powinno ustalać płacy minimalnej.50,1 

Grupa zasad zawiera postulat, iż każdy chcący pracować powinien mieć zagwarantowaną pracę – 60,9% 
przedsiębiorców zgadzało się z nim (zdecydowanie lub umiarkowanie) z nim, przeciwko było 33,9%.  

W tej grupie zasad były także dwa postulaty zdecydowanie liberalne, popierane zaledwie  przez połowę 
respondentów: 55,2% uważa, że w przypadku dekoniunktury przedsiębiorstwa powinny zwalniać pracowników 
bez odszkodowań (32,5% jest przeciwko) oraz 50,1% jest przeciwko ustalaniu płacy minimalnej (38,9% jest za jej 
ustalaniem).  

 

Grupa zasad o mniejszym poparciu (40,1% - 43,3%)  
15) Państwo powinno zaspokajać potrzeby mieszkaniowe wszystkich obywateli, każdy powinien mieć zagwarantowany dach nad 

głową.43,3 
16) Państwo powinno wspomagać zakładanie nowych przedsiębiorstw przez kapitał zagraniczny.41,8 
17) Państwo powinno wspierać ze środków budżetowych duże przedsiębiorstwa o licznych załogach, których bankructwo 

zwiększyłoby bezrobocie i wydatki na pomoc społeczną.40,1 
Grupa zasad o najmniejszym poparciu (13,4% - 35,1%) 
18) Państwo powinno prowadzić politykę podatkową wyrównującą dochody osobiste ludzi. 35,1 
19) Państwo powinno prowadzić politykę podatkową ograniczającą najwyższe dochody osobiste ludzi. 25,5 
20) Związki zawodowe powinny mieć większy wpływ na politykę gospodarczą rządu niż mają obecnie.16,6 
21) Państwo powinno sprzedawać przedsiębiorstwa państwowe kapitałowi zagranicznemu bez ograniczeń.13,4 
Zaskakująco wysoki odsetek przedsiębiorców popierał wprowadzenie polityki podatkowej wyrównującej dochody osobiste 

ludzi (aż 35,1% poparcia przy 54,8% odrzucenie i 10,2% braku zdania).  W 1999 – za wyrównywaniem zaledwie 5,5! 
 
 
 



(44) Postulat zwiększenia wpływu organizacji 
na gospodarkę a uczestnictwo w organizacjach 

Czy jest Pan(i) 

członkiem organizacji 

przedsiębiorców 

Czy organizacje pracodawców powinny mieć większy wpływ na politykę 

gospodarczą rządu 

Ogółem 

Tak Nie  Trudno powiedzieć 

Tak 67,2 26,2 6,6 100,0 

Nie  59,4 31,2 9,4 100,0 

Dlaczego nie należy do 

organizacji? 

Czy organizacje pracodawców powinny mieć większy wpływ na politykę 

gospodarczą rządu 

Ogółem 

Tak Nie  Trudno powiedzieć 

Nie ma odpowiedniej 

organizacji 

67,2 26,2 6,6 100,0 

Nie ma ochoty 

wstępować do żadnej 

organizacji 

60,8 31,4 7,8 100,0 



(45) Uwagi po badaniach jakościowych 

Antagonistyczne opozycje nadające tożsamość grupie właścicieli z sektora 

MŚP 

 

 

Instytucja państwa 

Fiskalizm skierowany głównie ku MŚP („muszę co miesiąc w zębach 

przynosić ZUS”) 

Państwo utrzymuje się z podatków od przedsiębiorców a samo jest 

marnotrawne  

Usługi świadczone przez państwo są niskiej jakości 

Związki zawodowe 

oraz wielkie grupy 

pracowników 

najemnych (górnicy), 

chronione przez 

związki  

Na ich rzecz dokonywane są nadmierne transfery środków 

budżetowych, pochodzących głównie z podatków od przedsiębiorców  

Roszczeniowość postaw związkowców 

Stosunek do związkowej reprezentacji interesów pracowniczych jest 

jednak ambiwalentny (wskazują dane z prezentacji Czesławy Kliszko) 

 

 

Korporacje zagraniczne  

Unikają płacenia w Polsce podatków. 

Są nierzetelni w stosunku do polskich podwykonawców i 

usługodawców. 

Dostrzega się niekiedy ich pozytywny wpływ na rozwój technologiczny 

kraju 



(46) Czy właściciele firm MŚP są klasą 
społeczną? 

W porównaniu z ogółem przedsiębiorców (7%) badana grupa społeczna (0,7%) ma więcej cech 
klasowych: 

a) Identyfikacja grupowa (przynależność do „przedsiębiorców sektora MŚP”) 

b) Uformowanie specyficznych modeli (sylwetek) przedsiębiorców 

c) Lokowanie własnej grupy w środkowej warstwie struktury nierówności 
społecznych 

d) Wspólne odczuwanie dystansów wobec innych grup struktury społecznej  

e) Lokowanie własnej grupy w sieci relacji antagonistycznych 

 

Z punktu widzenia klasycznych teorii badana grupa w niedostatecznym 
stopniu spełnia kryteria klasowe (jest nieliczna, niestabilna, o nikłej 
możliwości mobilizacji itd.) jednak z punktu widzenia tzw. nowych teorii 
klasowych o lewicowej orientacji (Mike Savage, Fiona Devine, Beverly 
Skeggs i inni) , kładących nacisk na konstytutywny charakter 
definiowania „innego”, można  już ją określać jako klasę społeczną.  

 

 

 


