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Zarobki i motywacje
 polskich przedsiębiorczyń



Przedstawiamy Państwu drugą część raportu Bizneswoman Roku. Jest ona
poświęcona tematowi, o którym wielu z nas nie lubi lub nie umie rozmawiać -
finansom. Jednym z naszych celów jest odczarowanie mitu pieniądza. Tak, aby
przestał on być tematem tabu. Rzeczą, o którą się nie pyta i o której głośno się
nie mówi. Zależy nam, aby z jednej strony kobiety potrafiły wycenić swój czas,
swoje usługi, znały swoją wartość na rynku pracy oraz w biznesie. Z drugiej
natomiast, żeby nie bały się inwestować, także w nowoczesne technologie, swoje
pomysły, nowe projekty.

Stare porzekadło głosi: czas to pieniądz. Z zeszłorocznej edycji badania wynikało,
że ponad połowa polskich przedsiębiorczyń spędza w pracy więcej godzin, niż
wynosi standardowy pełen etat – 30 proc. od 41 do 50 godzin, a 20,5 proc. nawet
powyżej 50 godzin tygodniowo. Polki pracują ciężko, nie boją się nadgodzin. Czy
jednak jest szansa na zmianę? Jaka jest sytuacja finansowa polskich kobiecych
biznesów? Co motywuje przedsiębiorczynie oraz kobiety rozważające decyzję o
założeniu własnej firmy? Czy jest to chęć osiągania wyższych zarobków, a może
jednak pragnienie rozwoju osobistego i zawodowego? Jakie zarobki
satysfakcjonowałyby Polki, które dopiero rozważają decyzję o założeniu własnego
biznesu? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w tym raporcie, do którego
lektury serdecznie zapraszam!

OLGA KOZIEROWSKA
Prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką

Pomysłodawczyni konkursu Bizneswoman Roku

https://sukcespisanyszminka.pl/wp-content/uploads/2022/02/Raport-Zycie-prywatne-polskich-przedsiebiorczyn.pdf


MOTYWACJE
POLSKICH
PRZEDSIĘBIORCZYŃ
Najczęściej wskazywaną motywacją polskich
przedsiębiorczyń do założenia własnej firmy
była elastyczność rozumiana jako możliwość
samodzielnego decydowania o tym, ile, kiedy i
gdzie się pracuje – wskazuje ją 59,9 proc.
badanych. Przez ponad połowę respondentek
(51,9 proc.) przemawiało także pragnienie
niezależności, a 45,8 proc. ankietowanych
deklaruje, że chciało prowadzić własny biznes
ze względu na możliwość rozwoju osobistego i
zawodowego. Dopiero na czwartym miejscu
znalazła się motywacja finansowa.
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Podobnie wyglądają motywacje kobiet, które
nie prowadzą własnej firmy, ale chciałyby to
robić. Wyniki badania wskazują, że dwie na trzy
respondentki z tej grupy motywuje chęć
założenia własnego biznesu pragnieniem
elastyczności czasu i miejsca pracy. Możliwość
rozwoju osobistego i zawodowego jest istotna
dla 63 proc. ankietowanych, a 57,1 proc. plany
założenia własnej działalności motywuje
pragnieniem niezależności.

MOTYWACJE
DO ZAŁOŻENIA
WŁASNEJ FIRMY
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Jedna na pięć badanych przedsiębiorczyń osiąga
miesięczny przychód w wysokości do 5 tys. zł, z
czego 18,4 proc. – w granicach 1-5 tys. zł. Co
trzecia zarabia między 5 a 10 tys. zł. Przychód w
granicach 10-20 tys. zł deklaruje 23,1 proc.
respondentek, natomiast 13,7 proc. zarabia
powyżej 20 tys. zł.

ZAROBKI
POLSKICH
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Połowa respondentek deklaruje, że przychody ich firmy
są większe niż w ostatnich latach, z czego aż 15,6 proc.
osiąga przychody wyższe o 21-40 proc. Jednocześnie
jednak ponad ¼ badanych polskich przedsiębiorczyń
deklaruje, że przychody ich firmy zmniejszyły się w
porównaniu do poprzednich lat. Blisko co dziesiąty
biznes prowadzony przez kobietę odnotował spadek
przychodów o 21-40 proc. 

PRZYCHODY
FIRM PROWADZONYCH
PRZEZ POLKI
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Blisko co czwarta badana, która rozważa założenie
swojej firmy, chciałabym zarabiać między 6 a 10 tys. zł, a
29,8 proc. satysfakcjonowałby zarobek w granicach 10-
15 tys. zł. Co szósta ankietowana deklaruje, że jako
prezeska swojej firmy chciałaby zarabiać 15-20 tys. zł, a
7 proc. respondentek satysfakcjonowałaby kwota
powyżej 30 tys. zł.
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ILE CZASU SPĘDZAJĄ
W PRACY POLSKIE
PRZEDSIĘBIORCZYNIE?
Polskie przedsiębiorczynie najczęściej deklarują, że
spędzają w pracy ok. 40 godzin tygodniowo (29,3 proc.).
Jednocześnie jednak niewiele mniej, bo 27,8 proc. pracuje
między 41 a 50 godzin, a 14,2 proc. – nawet powyżej 50
godzin. Co piąta badana w pracy spędza mniej niż 40
godzin tygodniowo.
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Czy zamierzasz inwestować w narzędzia
internetowe, które pomogą Ci prowadzić firmę?

Co trzecia polska przedsiębiorczyni zamierza
zainwestować w narzędzia internetowe,
pomocne w prowadzeniu firmy. Stale robi to
blisko co czwarta, a w przeszłości inwestycji
dokonała co dziesiąta badana. Jedynie 15,6 proc.
deklaruje, że nie planuje tego typu inwestycji.



METODOLOGIA BADANIA
Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na przełomie października
i listopada 2022 r. W badaniu wzięło udział 1145 dorosłych kobiet, 29,7
proc. z nich zamieszkuje w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców, 27
proc. w miastach 50-500 tys. mieszkańców, a 43,3 proc. miasta powyżej
500 tys. mieszkańców. Wśród uczestniczek badania 25,1 proc. ma poniżej
30 lat, 47,6 proc. jest w wieku 31-40 lat, 27,3 proc. ma powyżej 41 lat.
Większość badanych – 87,8 proc. – ma wyższe wykształcenie. Badane
nieposiadające firmy w 43,8 proc. zarabiają do 5 tys. zł netto, pomiędzy 5
a 10 tys. zł zarabia 31,3 proc. respondentek, a zarobki powyżej 10 tys.
osiąga 8,8 proc. ankietowanych. Wśród przebadanych Polek dwie na trzy
są zatrudnione na pełen lub część etatu. Blisko co piąta z nich prowadzi
własną działalność, a co dziesiąta przebywa obecnie na urlopie
macierzyńskim lub wychowawczym. Zawodowo nie pracuje 11 proc.
ankietowanych. W grupie respondentek 45,9 proc. pracuje w trybie
stacjonarnym, 39,9 proc. hybrydowo, a 14,2 proc. – zdalnie.

Połowa badanych przedsiębiorczyń prowadzi własną firmę krócej niż 4
lata, a połowa powyżej 4 lat. Blisko trzy na cztery (72,6 proc.) badane
posiadające firmę prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.
Mikroprzedsiębiorczynie stanowią 22,6 proc. badanych, a małymi i
średnimi przedsiębiorstwami zarządza 4,7 proc. badanych
przedsiębiorczyń. 

WWW.SUKCESPISANYSZMINKA.PL
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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. Fundacja działa także aktywnie na rzecz
równości, różnorodności i włączania w biznesie oraz na
rynku pracy. Współzałożycielkami Fundacji są Olga
Kozierowska oraz Olga Legosz. 

Fundacja jest organizatorem Konkursu Sukces Pisany
Szminką Bizneswoman Roku, który od 14 lat nagradza
polskie przedsiębiorczynie oraz liderki i liderów
działających na rzecz równości, różnorodności oraz
włączania. Przed uczestnikami 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 130 statuetek.
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