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Sytuacja i perspektywy
polskich przedsiębiorczyń



Według danych z KRS za 2020 r. co trzecia polska firma jest założona i prowadzona
przez kobietę, co pod tym względem stawia nas na wysokim miejscu wśród krajów
Unii Europejskiej. Kobiety szczególnie zdominowały rynek usług - na koniec 2020 r.
należało do nich ¾ firm. Minione dwa lata spowodowały jednak wiele trudności i
niepewności na rynku pracy oraz wśród osób prowadzących własne biznesy. Nie
pomagają z pewnością aktualne zawirowania gospodarcze oraz zmiany prawne i
podatkowe. 

Ponad wszystkie przeciwności, jak wynika z przeprowadzonej przez Fundację Sukces
Pisany Szminką ankiety, polskie przedsiębiorczynie chcą być samodzielne, pragną
się rozwijać i dostrzegają możliwości w kryzysie. Ich droga do sukcesu często nie
jest łatwa. O przedsiębiorczości kobiet i równości w biznesie mówi się nadal za
mało, a jest to ważne zagadnienie, które powinno być stale obecne w dialogu
społecznym.

Właśnie z tego powodu zapytałyśmy właścicielki firm o to, jak radzą sobie z
prowadzeniem biznesu w Polsce. Co motywuje je do działania? Jak ich firmy zniosły
okres pandemii? Czy chcą się rozwijać i czy widzą szanse rozwoju dla swoich
działalności? Czy martwią się o przyszłość? Zebrane odpowiedzi pozwolą nam
jeszcze lepiej wspierać Polki na drodze ich rozwoju zawodowego i dawać im siłę do
zdobywania kolejnych szczytów. 

OLGA KOZIEROWSKA
Prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką

Pomysłodawczyni konkursu Bizneswoman Roku



POLSKIE BIZNESWOMAN
CHCĄ BYĆ NIEZALEŻNE
Co motywuje Polki do zakładania własnych
biznesów? Na pierwszym miejscu 31,5 proc.
polskich przedsiębiorczyń wskazuje dążenie do
samodzielności, 14,5 proc. chęć budowania
własnej wartości, a 13 proc. potrzebę większych
zarobków. Co 10. prowadząca firmę jako powód
jej założenia podaje wrodzoną
przedsiębiorczość. Kluczowe znaczenie dla 9,5
proc. miała też możliwość elastycznego czasu
pracy. 
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NIEMAL POŁOWA FIRM 
NALEŻĄCYCH DO KOBIET

ODNOTOWAŁA
WZROST PRZYCHODÓW
Sytuacja polskich firm prowadzonych przez kobiety jest
dość zróżnicowana. W 18 proc. w 2021 r. odnotowały one 
 wzrost przychodów w stosunku do poprzednich lat w
wysokości do 20 proc., a 11 proc. odnotowało wzrost nawet o
21-40 proc. Jednocześnie przychody co 10. firmy spadły w
2021 r. o 0-20 proc., a w przypadku 8 proc. nawet o 21-40
proc. W sumie 26,5 proc. przedsiębiorczyń odnotowało w
2021 r. spadek przychodów, 42 proc. odnotowało wzrost
przychodów, a w przypadku 13,5 proc. ich poziom nie uległ
zmianie. 

Aż 43 proc. właścicielek biznesów deklaruje, że ich firma
rozwija się, jednocześnie jednak aż 28 proc. przyznaje, że
miało problemy z prowadzeniem działalności. W przypadku
19 proc. firm sytuacja w ciągu ostatniego roku nie uległa
zmianie, natomiast 8 proc. było zmuszonych zawiesić
działalność. 
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Czy przychody Twojej firmy zmieniły się w 2021
w stosunku do poprzedniego roku?
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W ciągu ostatniego roku w trakcie 
prowadzenia działalności:
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CO 5. WŁAŚCICIELKA FIRMY
W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ

MUSIAŁA ZMIENIĆ PROFIL
JEJ DZIAŁALNOŚCI

Mimo trudności, z jakimi w ostatnich latach boryka się wiele
biznesów w Polsce, niemal połowa ankietowanych
przedsiębiorczyń częściej niż w latach poprzednich miała szansę
pracy nad nowymi projektami. W przypadku kolejnej ¼ takie
szanse wprawdzie pojawiały się, ale większość nie doszła do
skutku. Nieco ponad  ⅒  częściej niż dotychczas traciła niestety
szanse na nowe projekty, a co 5. przedsiębiorczyni w związku z
pandemią musiała zmienić profil działalności swojej firmy. 
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PROWADZENIE FIRMY
W POLSCE JEST STRESUJĄCE
W sumie 70 proc. przedsiębiorczyń w związku
z prowadzeniem firmy odczuwa obecnie
większy stres niż przed wybuchem pandemii -
przy czym w wypadku niemal połowy z tej
liczby jest on związany ze zmianami w
przepisach prawnych i podatkowych. 
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Jak oceniasz szanse na rozwój swojej firmy
w ciągu najbliższych 3 miesięcy?

Jednak zaledwie 3 proc. polskich bizneswoman
nie widzi żadnych perspektyw rozwoju swojej
firmy w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Na
skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza brak szans na
rozwój w ciągu najbliższych 3 miesięcy, a 10
wiele perspektyw rozwoju w ciągu najbliższych
3 miesięcy, 70 proc. badanych wskazało
wartości 6 i większe.

1: nie mam szans na rozwój - 10: istnieje wiele perspektyw rozwoju

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 

15 

10 

5 

0 



POLKI PRZENOSZĄ I ROZWIJAJĄ
SWOJE FIRMY W INTERNECIE

Polskie przedsiębiorczynie dbają o rozwój swój i swojej
działalności. Ponad 67 proc. przeszło w 2021 r. szkolenia i
kursy, a 9,5 proc. jeszcze planuje to zrobić. Ponad połowa
ma zamiar inwestować w narzędzia online, które pomogą
im prowadzić biznes, a 16 proc. już zainwestowało. W ciągu
2021 r. aż ⅓ polskich bizneswoman rozwinęła działalność
online lub przeniosła ją do Internetu. Kolejna ⅓ firm od
początku łączy działalność online i offline, a 13 proc. działa
tylko online. 

Czy w 2021 roku przeszłaś
nowe kursy online / szkolenia?
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Czy zamierzasz inwestować w narzędzia online,
które pomogą Ci prowadzić biznes?
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Czy w 2021 rozwinęłaś narzędzia online /
przeniosłaś swoją działalność do Internetu?
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Jako przedsiębiorczynię określiłabyś
siebie przede wszystkim jako:

kreatywną
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BIZNESWOMAN MUSI UMIEĆ RADZIĆ
SOBIE Z PRZECIWNOŚCIAMI
Ponad ⅕ właścicielek biznesów określiłaby się przede
wszystkim jako osobę kreatywną. Na postrzeganie samych
siebie wśród polskich przedsiębiorczyń wyraźny wpływ ma
walka z przeciwnościami - 17 proc. przede wszystkim widzi
się jako osobę traktującą porażki jako doświadczenia, z
których można czerpać wiedzę, a kolejne 17 proc. jako
niezrażającą się niepowodzeniami i wytrwałą. Tylko 4 proc.
uważa się za osobę skłonną do ryzyka. 



W 27 proc. firm należących do polskich bizneswoman
zatrudnienie w ciągu 2021 r. pozostało bez zmian w
stosunku do poprzednich lat. Blisko ⅕ zwiększyła
zatrudnienie, a tylko 3,5 proc. było zmuszonych do
przeprowadzenia zwolnień. Połowy przedsiębiorczyń
kwestie związane z zatrudnianiem pracowników nie
dotyczą. 

W ciągu ostatniego roku:
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Ponad połowa firm stosuje hybrydowy model
pracy, czyli częściowo z biura, częściowo
zdalny. Ponad 20 proc. pracuje całkowicie
zdalnie, a tylko 18 proc. całkowicie
stacjonarnie. 
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Jaką formę pracy stosujesz w swojej firmie?



METODOLOGIA BADANIA
Badanie przeprowadzono wśród kobiet prowadzących
własny biznes z dużych (56 proc.), średnich (22 proc.) i
małych (22 proc.) miast, w wieku 26-45 lat (97 proc.), z
wykształceniem głównie wyższym (91 proc.). Większość z
nich jest w związkach (77 proc.) i ma dzieci (70 proc.)
Samozatrudnionych jest 60 proc., 31 proc. prowadzi
mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników,
a 3 proc. prowadzi duże i średnie przedsiębiorstwa.
Ankieta została przeprowadzona metodą CAWI w dniach
5-22 listopada 2021 r. na próbie 529 osób.

WWW.SUKCESPISANYSZMINKA.PL



O NAS
Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką jest największą i
najstarszą społecznością kobiet przedsiębiorczych w
Polsce. Jej misją jest kompleksowe wspieranie kobiet i
młodzieży, dostarczanie im fachowej wiedzy niezbędnej
do rozwoju osobistego i zawodowego oraz motywowanie
ich do podejmowania odważnych działań i spełniania
marzeń. Współzałożycielkami Fundacji są Olga
Kozierowska oraz Olga Legosz. 

Fundacja jest organizatorem Konkursu Sukces Pisany
Szminką Bizneswoman Roku, w  którym od ponad dekady
nagradzane są sukcesy kobiet w biznesie, nauce i
kulturze oraz nagłaśniane na skalę ogólnopolską. Przed
uczestniczkami otwiera możliwości rozwoju, pozyskania
partnerów biznesowych oraz inwestorów. Jako pierwszy
konkurs tego typu nagradza także mężczyzn
wspierających kobiety i politykę różnorodności oraz 
 organizacje przyjazne rodzicom i działające z
wykluczeniami. Od powstania konkursu zostało w nim
rozdanych blisko 100 statuetek

WWW.SUKCESPISANYSZMINKA.PL


