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Hasło III edycji Olimpiady:
Psychologia biznesu

Podejmując się organizacji Olimpiady Przedsiębiorczo-
ści, wierzyliśmy, iż w ten sposób wychodzimy naprzeciw 
oczekiwaniom zarówno nauczycieli i ich uczniów, jak też 
środowisk pozaszkolnych. Jak się potem okazało – nie my-
liliśmy się. Już I edycja Olimpiady uświadomiła, jak wielkie 
było zapotrzebowanie na tę inicjatywę. Zawody spotkały 
się z bardzo dużym zainteresowaniem. Jeszcze większą 
popularnością cieszyła się II edycja Olimpiady, co ilustruje 
poniższa tabela.

II edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

Komitet Okręgowy Liczba 
zgłoszeń

Liczba 
zawodników

Średnia
na szkołę

AE Katowice 201 3889 19,3

AE Kraków 225 4643 20,6

AE Poznań 193 4054 21

AE Wrocław 124 2982 20,04

SGH w Warszawie 188 3601 19,2

podsumowanie 931 19169 20,6

Tak duża liczba zgłoszeń sytuuje te zawody w grupie naj-
większych olimpiad przedmiotowych.

Na taki stan rzeczy ma wpływ kilka czynników. Przede 
wszystkim to postawy przedsię biorcze uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych są bezpośrednim determinantem tak 
wielu zgło szeń. Równie istotne jest entuzjastyczne podej-
ście do rozgrywek ze strony nauczycieli podstaw przedsię-
biorczości, którzy wykorzystują sposobność aktywowania 
uczniów do wytężonej pracy oraz sprawdzenia wiedzy 
i umiejętności swoich podopiecznych. Mamy nadzieję, 
iż w decyzji o starcie w zawodach pomocny jest również 
fakt zaangażowania się w ich organizację tak znako mitego 
grona uczelni, organizacji pozarządowych i instytucji, dla 
których edukacja ekonomiczna jest niezwykle istotnym 
elementem działalności. Warta podkreślenia jest także pula 
nagród dla laureatów – specjalne uprawnienia we wszyst-
kich publicznych uczelniach ekonomicznych w trakcie 
postępowania kwalifikacyj nego na studia, a także bardzo 
cenne nagrody (przyznawane również opiekunom meryto-
rycznym zawodników). 

Mamy nadzieję, iż obecna edycja Olimpiady także będzie 
cieszyć się ogromną popularnością i dostarczy jej uczestni-
kom równie wielu pozytywnych emocji co dwie poprzed-
nie edycje zawodów.

Organizatorzy

...o poprzednich edycjach Olimpiady

Kilka słów...
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Przedsiębiorczość, jako nowy przedmiot szkolny, została wpro-
wadzona do szkół średnich zaledwie kilka lat temu. Spotkało się to 
z życzliwym przyjęciem zarówno ze strony nauczycieli, rodziców 
i uczniów, jak również przedsiębiorców, instytucji samorządowych 
oraz organizacji pozarządowych, które od samego początku trans-
formacji gospodarczej w Polsce zwracały uwagę, że nasz system 
edukacyjny nie przygotowywał młodego człowieka do sprawnego 
funkcjonowania w gospodarce rynkowej. Waga przedsiębiorczości 
jako przedmiotu szkolnego, obowiązkowego dla wszystkich uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, nie budzi niczyich wątpliwości, dlatego 
też kolejnym krokiem było zaproponowanie środowisku szkolnemu 
ogólnopolskiego konkursu organizowanego na zasadach olimpiady 
przedmiotowej.

Olimpiadzie, od początku jej istnienia, przyświecają następujące cele:
 uświadomienie młodzieży konieczności zachowywania się w spo-

sób przedsiębiorczy, jeżeli chce ona realizować własne cele w ży-
ciu prywatnym i zawodowym; 

 rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw i zachowań 
przedsiębiorczych;

 doskonalenie u młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk zacho-
dzących w gospodarce, w organizacji oraz w życiu prywatnym, 
mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze; 

 rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i synte-
tycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywa-
nia w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania 
się, poszukiwania informacji i na ich podstawie podejmowania 
decyzji, współdziałania w zespole oraz negocjacji;

 tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej; 
 lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego 

świata, do których należą tendencja do integracji i globalizacji ży-
cia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy 
postęp naukowo-techniczny;

 zachęcanie młodzieży do studiowania w uczelniach ekonomicznych. 
Ogromna różnorodność zadań, jakie postawili Organizatorzy Olim-
piady Przedsiębiorczości, sprawia, że podczas zawodów nie tylko 
oceniana jest wiedza uczestników i zdolność jej przełożenia na prak-
tyczne umiejętności, lecz także badane są reprezentowane przez nich 
postawy i zachowania przedsiębiorcze. Z tego powodu formy zadań 
na Olimpiadzie są zróżnicowane. Wiedza jest sprawdzana poprzez te-
sty; postawy i zachowania przedsiębiorcze są badane przez projekty 
uczestników (prace grupowe), a także rozwiązywanie studiów przy-
padku oraz prezentacje publiczne na zadany temat. 
Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową 
nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, posze-
rzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie 
hasłem przewodnim Olimpiady. Niemniej jednak organizatorzy zakła-
dają, że uczestnicy Olimpiady wykażą się umiejętnością samodzielne-
go przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne. Młodzież 

biorąca udział w zawodach powinna posiadać podstawową wiedzę 
z zakresu psychologii, socjologii, ekonomii, zarządzania i prawa. 

Program Olimpiady składa się z dwóch bloków tematycznych: 
stałego i zmiennego.
Zmienny blok tematyczny ustalany jest corocznie dla każdej edycji 
Olimpiady i zawiera problematykę wynikającą z hasła danej edycji. 
Hasłem przewodnim trzeciej edycji Olimpiady jest Psychologia biznesu.
Poprzez wybór tego tematu Organizatorzy chcieli zainteresować 
uczniów problematyką zachowań ekonomicznych przedsiębiorców, 
konsumentów, inwestorów oraz uświadomić zawodnikom, że o osta-
tecznym sukcesie w biznesie w dużym stopniu decydują również ele-
menty miękkie – z pogranicza ekonomii, zarządzania i psychologii. 
Coraz większe znaczenie zasobów niematerialnych w gospodarce po-
woduje, że współczesny menedżer, oprócz wiedzy, jaką strategię roz-
woju przedsiębiorstwa wybrać, jak wzmocnić przewagi konkurencyj-
ne, jaki model biznesowy przyjąć do realizacji stawianych celów, musi 
także w coraz większym stopniu uwzględniać sposób kształtowania 
relacji międzyludzkich zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organi-
zacji. Aby skutecznie zarządzać zasobami niematerialnymi (kapitałem 
ludzkim, relacjami z klientami, kapitałem organizacyjnym), menedżer 
musi rozumieć mechanizm funkcjonowania człowieka w organizacji 
oraz wiedzieć, w jaki sposób oddziaływać na efekty pracy grupowej, 
jak wpływać na decyzje klientów, jak skutecznie negocjować, czy też 
w jaki sposób motywować pracowników. Równie istotne znaczenie 
mają umiejętności komunikacji interpersonalnej, przeciwdziałania sy-
tuacjom konfliktowym oraz podejmowania decyzji.

Bieżące hasło Psychologia biznesu będzie przede wszystkim kon-
centrowało się na: 
 działaniach menedżerskich, 
 zachowaniach konsumenckich oraz 
 decyzjach inwestorskich. 
W ramach psychologicznych aspektów działań menedżerskich zosta-
ną poruszone między innymi zagadnienia funkcjonowania człowieka 
w organizacji, pracy grupowej i relacji w zespołach, wywierania wpły-
wu na decyzje klientów, negocjacji, motywowania pracowników, 
komunikacji interpersonalnej, konfliktu w organizacji oraz podejmo-
wania decyzji. 
W perspektywie zachowań konsumenckich największy nacisk zosta-
nie położony na to, co poprzedza nabywanie przez konsumenta dóbr 
i usług, zachodzi w trakcie tego procesu i następuje po nim oraz w jaki 
sposób przedsiębiorcy mogą na te zachowania wpływać. 
Psychologia biznesu w decyzjach inwestorskich będzie się koncen-
trowała z kolei w największym stopniu na problematyce ryzyka.  

Mamy nadzieję, że tegoroczny temat zmienny Olimpiady spotka się 
z równie dużą przychylnością i zainteresowaniem uczniów i nauczy-
cieli co hasła poprzednich edycji.

Stały blok tematyczny dla wszystkich edycji Olimpiady obejmuje 
następujące obszary:

1. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości 
Psychologiczne koncepcje człowieka. Potrzeby człowieka – rodzaje, 
hierarchia, zmiana potrzeb. Osobowość człowieka – typy osobowo-
ści, rozwój osobowości, samoocena, prezentacja własnej osoby. Istota 
asertywności, kreatywności i przedsiębiorczości. Role społeczne i or-
ganizacyjne. Stres – przyczyny stresu, sposoby radzenia sobie ze stre-
sem. Komunikacja interpersonalna – rodzaje komunikacji, podstawy 
konstruktywnej komunikacji. Mechanizm motywacji człowieka – teo-
rie motywacji, zasady skutecznej motywacji, narzędzia motywacji. 
Konflikty – rodzaje, przyczyny konfliktów, przebieg konfliktów, sposo-
by kierowania konfliktami. Negocjacje – uwarunkowania negocjacji,
strategie negocjacji. Praca zespołowa – organizacja pracy, tworzenie 
zespołów, planowanie działań zespołowych, zasady funkcjonowania 
zespołów. Etyka. 

2. Makrouwarunkowania przedsiębiorczości 
Gospodarka rynkowa – podmioty gospodarki rynkowej, popyt, po-
daż, okrężny obieg dochodów. Dochód narodowy. Wzrost gospo-
darczy i jego mierniki. Wahania aktywności gospodarczej. Inflacja
– przyczyny, rodzaje, sposoby walki z inflacją. Rola państwa w gospo-
darce – polityka gospodarcza, interwencjonizm państwowy, budżet 
państwa, polityka fiskalna, rola banku centralnego, polityka pienięż-
na. Rynek pracy – popyt na pracę, podaż pracy, bezrobocie, narzędzia 
przeciwdziałania bezrobociu. System finansowy gospodarki – rynek
finansowy, instytucje finansowe, instrumenty finansowe, giełda. Go-
spodarka otwarta – wymiana międzynarodowa, kursy walutowe, bi-
lans płatniczy, bilans handlowy. Globalizacja i integracja gospodarki. 

3. Przedsiębiorczość w rodzinie 
Zachowanie gospodarstw domowych na rynku – użyteczność, ścież-
ka cen, punkt równowagi konsumenta, ochrona praw konsumentów. 
Dochody z pracy – formy zatrudnienia, formy wynagradzania, wy-
nagrodzenie brutto, wynagrodzenie netto. Dochody ze świadczeń 
– świadczenia społeczne, system pomocy społecznej, system zabez-
pieczenia emerytalnego. Dochody z kapitału – sposoby lokowania 
oszczędności, lokaty pieniężne, lokaty rzeczowe, gra na giełdzie. Wy-
datki gospodarstwa domowego – rodzaje wydatków, ubezpieczenia 
gospodarcze: osobowe i majątkowe. Budżet gospodarstwa domowe-
go – zasady konstruowania budżetu, kredyty konsumpcyjne, kredyty 
mieszkaniowe, racjonalne gospodarowanie budżetem gospodarstwa 
domowego, ryzyko. 

4. Zachowania przedsiębiorcze w przedsiębiorstwie 
Otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa – podmioty otoczenia 
konkurencyjnego, sposoby analizy otoczenia konkurencyjnego. Stra-
tegie działania przedsiębiorstwa – strategie rozwoju, strategie konku-
rencji. Biznesplan – konstrukcja biznesplanu i jego sporządzanie. For-
ma prawna przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwo indywidualne, spół-
ka cywilna, spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółdzielnie, przedsię-
biorstwa państwowe, zakładanie przedsiębiorstwa. Struktury działal-
ności gospodarczej – struktura organizacyjna, struktura kapitałowa, 
struktura kontraktowa. Finanse przedsiębiorstwa – rachunkowość, 
bilans przedsiębiorstwa, koszty, przychód, dochód, kondycja finanso-
wa przedsiębiorstwa – wskaźniki rentowności, wskaźniki zadłużenia, 
wskaźniki płynności finansowej. Podejmowanie decyzji w przed-
siębiorstwie – charakterystyka procesu decyzyjnego, racjonalność 
decyzji, sposoby podejmowania decyzji, rola informacji w procesie 
podejmowania decyzji. Kierowanie ludźmi w przedsiębiorstwie – do-
bór pracowników, zatrudnianie pracowników, prawa i obowiązki pra-
codawcy oraz pracownika, patologie w kierowaniu ludźmi, funkcje 
kierownicze, źródła władzy kierowniczej, style kierowania. Ubieganie 
się o pracę. Kryzys w przedsiębiorstwie i restrukturyzacja. 

5. Zachowania przedsiębiorcze na rzecz środowiska lokalnego 
Cele społeczne. Wydatki budżetu państwa na cele społeczne. Insty-
tucje pomocy społecznej. Działalność organizacji pozarządowych. 
Struktura samorządu terytorialnego w Polsce. Zadania samorządu 
terytorialnego. Organizacja działalności samorządu terytorialnego. 
Budżet gminy. Działania przedsiębiorcze w gminie. 

Literatura
Zawodników przystępujących do udziału w Olimpiadzie Przedsię-
biorczości na wszystkich jej etapach obowiązuje znajomość litera-
tury zalecanej przez Komitet Główny oraz podręczników do przed-
miotów związanych tematycznie z problematyką Olimpiady. Wykaz 
obowiązującej literatury jest corocznie aktualizowany i publikowany. 
Uczestnicy Olimpiady powinni wykazać się znajomością prasy facho-
wej zalecanej przez organizatorów. Źródłem informacji powinna być 
również publicystyka radiowo-telewizyjna.

Cele Program Organizatorzy
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Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Olimpiady – www.olimpiada.edu.pl

W szczególności zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Olimpiady.


