
RAPORT
BIZNESWOMAN ROKU

Polki chcą być przedsiębiorcze



Do osiągnięcia sukcesu na rynku potrzebne są kompetencje, determinacja i
niezachwiana wiara we własne możliwości, a tej ostatniej nadal wielu kobietom w
Polsce brakuje. Jak wynika z badania Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, zaledwie
9 proc. kobiet deklaruje, że nie brak im pewności siebie, by podejmować ambitne
zadania, a prawie 60 proc., wprowadzając zmiany w swoim życiu zawodowym, kieruje
się oceną innych. Często się zdarza, że kobiety mają pomysły na własny biznes, ale
ich działania blokują wewnętrzne obawy i same przed sobą zamykają drzwi z
napisem „Szansa”.

Konkurs Bizneswoman Roku Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, jeden z
najstarszych i największych konkursów nagradzających przedsiębiorcze Polki,
powstał między innymi po to, by inspirować te kobiety i zachęcać je do działania.
Nagradzając kobiety, które odważyły się podjąć wyzwanie i odniosły sukces, zarówno
na skalę lokalną jak i globalną, pokazujemy, że warto realizować plany i marzenia,
warto sięgać wysoko.

Jak wynika z drugiej części naszego raportu Bizneswoman Roku, wiele kobiet w
Polsce chciałoby prowadzić własną firmę - większość myśli o tym od ponad roku, a ¼
nawet od 4 do 8 lat! Co więc je powstrzymuje? Czemu myślą o własnej działalności?
Jakie firmy chciałyby budować? Jak wyobrażają sobie życie przedsiębiorczyni? 

Zapraszam do lektury.

OLGA KOZIEROWSKA
Prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką

Pomysłodawczyni konkursu Bizneswoman Roku



POLKI MYŚLĄ
O ZAKŁADANIU
WŁASNYCH FIRM
Spośród wszystkich ankietowanych w raporcie
Bizneswoman Roku 60 proc. kobiet nie prowadzi
obecnie własnej firmy, ale zaledwie 9,5 proc. z tej
liczby jest zdecydowanych, że nie chciałoby tego
robić. Aż 68 proc. chciałoby prowadzić własną
działalność, a 22,5 proc. jest niezdecydowanych -
w dalszej części ankiety wzięły udział właśnie te
dwie kategorie kobiet.
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Czy chciałabyś mieć własną firmę?



CO ODSTRASZA
KOBIETY

OD ZAKŁADANIA
DZIAŁALNOŚCI?

 Przed zakładaniem firm Polki najczęściej
powstrzymuje obawa przed brakiem pomysłu,
wskazana przez ¼ respondentek. Niemal ⅕
powstrzymuje brak finansów, a 16,5 proc. brak
pewności siebie. Co dziesiąta badana obawia
się nadmiaru biurokracji, a 9 proc. uważa, że
nie ma wystarczającej wiedzy na temat
narzędzi niezbędnych w prowadzeniu firmy.
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Co jest Twoją największą obawą
przed założeniem firmy?25,5%

19%
16,5%

10,5% 9%

6%
4% 3,5%

2% 1% 1% 0.5% 1.5% 0.5%



WŁASNA FIRMA DAJE
KOBIETOM NIEZALEŻNOŚĆ 

Z kolei najczęściej wymienianą motywacją do założenia
własnej firmy jest pragnienie niezależności, wskazane przez
blisko ¼ ankietowanych. Niemal ⅕ chciałaby mieć wpływ na
własną pracę, a prawie tyle samo pociąga wizja
samodzielnego decydowania o swoich godzinach pracy oraz
chęć robienia czegoś zgodnego ze swoimi zainteresowaniami.
Mniej niż co 10. jako główny czynnik motywujący do założenia
własnej działalności wskazała chęć zarabiania więcej niż
obecnie. 
 



Jaka jest Twoja największa motywacja
do założenia działalności?
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POLKI CHCĄ BUDOWAĆ
FIRMY LOKALNE

Nieco ponad połowa kobiet, które chciałyby założyć
własną firmę, myśli o biznesie na skalę lokalną.
Prawie ⅓ chciałaby prowadzić firmę na skalę
globalną, a ⅕ nie ma w tej kwestii wyrobionego
zdania. Ponad połowa chciałaby oferować swoim
pracownikom zatrudnienie na podstawie umowy o
pracę. Blisko ⅓ czułaby się usatysfakcjonowana
zarobkami pomiędzy 10 a 15 tys. zł na rękę
miesięcznie. Niemal połowę respondentek stresują
rozmowy o pieniądzach i wynagrodzeniu, a tylko dla
⅓ nie ma to znaczenia.
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Na jaką skalę chciałabyś
rozwinąć biznes?

Jaki rodzaj umów chciałabyś
zaproponować swoim pracownikom?
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Jaki miesięczny zarobek satysfakcjonowałby Cię jako prezeskę swojej firmy,
po odprowadzeniu wszystkich podatków (na rękę)?
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Rozmowa o pieniądzach / wynagrodzeniu:
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Czy prowadzenie firmy utrudnia,
czy ułatwia życie rodzinne?

Co 10. badana uważa, że bliscy nie wsparliby jej w decyzji o
założeniu własnej firmy, a ponad ⅓ nie wie, czego mogłaby się
po nich w tej kwestii spodziewać. Jednak niemal 60 proc.
ankietowanych może liczyć na wsparcie. 

Prawie 40 proc. respondentek sądzi, że prowadzenie własnej
firmy ułatwia życie rodzinne, ponieważ pozwala m.in.
elastycznie zarządzać swoim czasem pracy. Przeciwnego
zdania jest jednak niewiele mniej, bo nieco ponad ⅓
badanych. Zaledwie 7 proc. uważa, że prowadzenie własnej
firmy w żaden sposób nie wpływa na życie rodzinne. 

Czy twoi bliscy wspieraliby Cię
w decyzji o założeniu własnej firmy?
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Czy prowadzenie firmy, według Ciebie:
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 Jaką cechą powinna się przede wszystkim
wyróżniać przedsiębiorczyni?

nie zrażać się niepowodzeniami, być wytrwałą
28%

traktować porażkę jako doświadczenie, z którego można czerpać wiedzę
25%

kreatywnością
16.5%

aktywnością
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komunikatywnością
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innowacyjnością
6%

trudno powiedzieć
1%

PROWADZENIE FIRMY TO WALKA
Z PRZECIWNOŚCIAMI I WYTRWAŁOŚĆ
Zdaniem niemal ⅓ respondentek kobieta prowadząca
własną firmę powinna cechować się przede wszystkim
wytrwałością i nie zrażać się niepowodzeniami, a zdaniem
¼ musi traktować porażki jako doświadczenie, z którego
można czerpać wiedzę. Tylko 16,5 proc. uważa, że
przedsiębiorczyni powinna być przede wszystkim
kreatywna.



METODOLOGIA BADANIA
Badanie przeprowadzono wśród kobiet z dużych (51,5
proc.), średnich (26,5 proc.) i małych (22 proc.) miast.
Większość z nich jest w wieku 26-45 lat (77 proc.), ma
wykształcenie głównie wyższe (88 proc.). Większość z
nich jest w związkach (75,5 proc.), a połowa ma dzieci.
Zarobki większości z nich mieszczą się w przedziale 1
tys.-10 tys. zł netto (71 proc.), 12 proc. obecnie nie
zarabia. Ankieta została przeprowadzona metodą CAWI w
dniach 5-22 listopada 2021 r. na próbie 529 osób.

WWW.SUKCESPISANYSZMINKA.PL

http://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.
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