Przedsiębiorczość

Czy przedsiębiorczość to czyjaś w miarę stała cecha, czy umiejętność, którą można nabyć?
Przedsiębiorczość to przede wszystkim zespół cech, charakteryzujących się:
▪
▪
▪
▪
▪

dynamizmem, aktywnością,
skłonnością do podejmowania ryzyka,
umiejętnością przystosowywania się do zmiennych warunków,
zauważaniem szans i ich wykorzystywaniem,
innowacyjnością.

To również umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania
nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka. W dużej mierze przedsiębiorczość to
stały zespół cech, jednak pewne umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, m.in. takie jak planowanie,
organizacja pracy własnej czy myślenie kreatywne, można doskonalić i rozwijać, np. poprzez
uczestnictwo w zajęciach związanych z przedsiębiorczością.

Czy istnieje przepis na sukces w biznesie?
Każdy może mieć inny przepis na sukces. Warto zwrócić uwagę, czy podchodzi się do nowego pomysłu
lub biznesu z pasją i zaangażowaniem. Pozytywnym nastawieniem można zachęcić również innych
współpracowników do działania. Gdy jesteśmy już na sto procent przekonani, że trzeba zacząć pracę
na swój rachunek, musimy ustalić, czym się zajmiemy. Wbrew pozorom to najtrudniejsza część całego
przedsięwzięcia. Trzeba bowiem znaleźć coś, na co będzie zapotrzebowanie. Każdy kto myśli
o rozpoczęciu działalności na własny rachunek, rozszerzeniu jej zakresu lub zmianie branży, musi taką
decyzję poprzeć dokładną analizą w co najmniej dwóch obszarach.
Po pierwsze – na ile realne jest, by dany projekt zakończył się sukcesem?
Po drugie – jakie siły i środki zaangażować i skąd je wziąć?

Kiedy będę gotowy na 100% do otwarcia własnej działalności gospodarczej?
Lepiej nie czekać, aż wszystko będzie perfekcyjnie przygotowane, by zacząć działanie. Zakończone jest
lepsze od perfekcyjnego. Dopracowywanie szczegółów kosztem czasu może spowodować, że nie
zacznie się działać w porę i można ponieść porażkę. Lepiej ruszyć będąc gotowym na 80% i uzupełniać
później braki, niż zbyt długo szykować doskonałą wersję. Dziś jest ten dzień – nie odkładaj działania na
przyszłość. Nie odkładaj pomysłów do szuflady na później. Nie wahaj się, nie bój się skoczyć na głęboką
wodę. Działaj teraz, później może być za późno.
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Czy mając pomysł na biznes, zawsze potrzebujemy kapitału na start?
Oczywiście, że tak. Nie musi być to jednak kapitał finansowy. Bardzo często w pierwszych miesiącach
rozwoju biznesu cenniejszy okazuje się posiadany kapitał intelektualny czy kapitał relacji, który
umożliwia nam nawiązanie ciekawych kontaktów. Pieniądze w biznesie są istotne, jednak ich brak nie
powinien być istotną przyczyną, dla której nie rozwija się własnego przedsięwzięcia.

Jakie korzyści mogą dla mnie wynikać z prowadzenia własnej firmy?
Ważną korzyścią z prowadzenia własnej działalności jest możliwość wpływania na poziom
uzyskiwanych dochodów. Samemu ustala się cele firmy, czas pracy, zakres działalności, kontroluje się
własny dochód, np. odpowiednio ograniczając inwestycje, wyznacza się sobie samemu urlop
w dowolnym terminie. Czasem również brak szefa, który „wie wszystko najlepiej” może być tą
korzyścią. Prowadząc firmę można poczynić oszczędności. Od dochodu odlicza się rozmaite wydatki,
np. zakup i eksploatację samochodu firmowego, kupno różnych sprzętów i narzędzi (komputery,
oprogramowanie, aparaty fotograficzne) – to wszystko obciąża przychody, przez co zmniejsza się
kwota podatku dochodowego.

Czy w zajęciach z przedsiębiorczości mogą uczestniczyć osoby, które chcą założyć własną firmę, ale nie
mają jeszcze pomysłu na biznes?
Uczestnikami warsztatów organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu są osoby
rozważające możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej, osoby posiadające pomysł na
działalność jak również osoby, które nie mają jeszcze sprecyzowanego planu. Uczestnicy zajęć to też
osoby, które kiedyś prowadziły już działalność. Warsztaty skierowane są do każdej pełnoletniej osoby
zainteresowanej tematem przedsiębiorczości.

W czym zajęcia z przedsiębiorczości organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu mogą
pomóc komuś, kto chce założyć własną firmę?
Warsztaty przeznaczone są dla osób, które rozważają możliwość otwarcia własnej działalności
gospodarczej. Mają na celu przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.
Podczas warsztatów uczestnicy dowiadują się jak rozpocząć własną działalność gospodarczą, czym jest
biznesplan oraz jakie cechy przyszłego przedsiębiorcy są atutami w prowadzeniu działalności.
Pozyskają także wiedzę o tym jak zdobyć kapitał zewnętrzny na etapie zakładania i rozwoju firmy.

