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Przedsiębiorczość Polek
a życie rodzinne



Wyniki naszego zeszłorocznego badania wskazywały, że co trzecia przedsiębiorczyni uważa, że
prowadzenie własnej firmy ułatwia życie rodzinne np. z powodu elastycznych godzin pracy. Jednak
większy odsetek respondentek, bo 39 proc., deklarował, że własny biznes to życie rodzinne utrudnia.
Bardzo cieszy fakt, że w najnowszej edycji badania te proporcje ulegają zmianom. 

Nie należy także zapominać o tym, jak istotna jest rola mężczyzny, zarówno jako ojca, jak i partnera.
W ubiegłym roku blisko co czwarta ankietowana przedsiębiorczyni przyznawała, że nie dzieli równo z
partnerem obowiązków domowych i rodzinnych – i to niestety się nie zmieniło. Od lat w ramach
Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką działamy na rzecz równości płci zarówno w biznesie, jak i w
życiu prywatny, bo równość zaczyna się w domu.

Według wskaźnika skoordynowanej luki płacowej różnice w zarobkach Polek i Polaków wahają się na
poziomie od 14 do nawet 20 proc. Dodatkowo nadal mniej niż 20 proc. stanowisk prezesów polskich
firm stanowią kobiety. Średnia różnica wynagrodzenia pracowników na tych samych stanowiskach
jest znacznie większa – na niekorzyść kobiet. Ta dysproporcja jest tak duża, że przy aktualnym
tempie zmian potrzeba ponad 130 lat, aby te różnice zniknęły. Różnice w zarobkach przekładają się
na aktywność zawodową kobiet, a te, które po urodzeniu dziecka nie chcą rezygnować z rozwoju
zawodowego, coraz częściej decydują się na założenie własnej firmy. Z drugiej części tegorocznego
badania wynika, że Polki chcą prowadzić własny biznes przede wszystkim ze względu na elastyczność
czasu i miejsca pracy.

Oddajemy w Państwa ręce raport, w którym odpowiadamy na pytanie „w jaki sposób polskie
przedsiębiorczynie radzą sobie z łączeniem prowadzenia swojego biznesu i życia rodzinnego?”. Jak
kobiety, które rozważają założenie firmy, postrzegają własną działalność w kontekście godzenia go z
życiem rodzinnym? I na koniec – czy praca zdalna w opinii Polek ma pozytywny wpływ na opiekę nad
dzieckiem i domem?

OLGA KOZIEROWSKA
Prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką

Pomysłodawczyni konkursu Bizneswoman Roku
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WPŁYW ZARZĄDZANIA BIZNESEM
NA ŻYCIE RODZINNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORCZYŃ 

Blisko połowa badanych przedsiębiorczyń
deklaruje, że prowadzenie własnego biznesu
ułatwia im życie rodzinne, m.in. ze względu na
elastyczne godziny pracy. Blisko co trzecia
ankietowana przyznaje, że prowadzenie firmy
utrudnia życie rodzinne, a 13,2 proc. respondentek
uważa, że zarządzanie biznesem nie ma wpływu na
ich życie rodzinne. 
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* pytanie skierowane do badanych  prowadzących własną działalność



Najliczniejsza grupa badanych przedsiębiorczyń
deklaruje, że równo dzieli się obowiązkami domowymi
i rodzinnymi ze swoim partnerem, jednak więcej niż co
czwarta badana (27,8 proc.) przyznaje, że w jej
przypadku ten podział nie jest równy. Niemal co
dziesiąta respondentka nie jest w stanie stwierdzić,
czy podział obowiązków w jej domu jest równy.
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Wśród kobiet rozważających założenie firmy 39,3 proc.
uważa, że własna działalność w przypadku kobiet ułatwia
życie rodzinne. Niewiele mniejszy odsetek badanych, bo
32,6 proc., jest zdania, że własny biznes ułatwia życie
rodzinne mężczyznom. Blisko co trzecia respondentka
sądzi, że prowadzenie swojej firmy utrudnia kobietom życie
rodzinne, podczas gdy tego samego zdania na temat
mężczyzn jest jedynie 19,6 proc. badanych.

WŁASNY BIZNES U KOBIET I MĘŻCZYZN
– UŁATWIA CZY UTRUDNIA ŻYCIE RODZINNE?
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Jak myślisz, czy prowadzenie własnej firmy w przypadku kobiet?*
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* pytanie skierowane do badanych rozważających rozpoczęcie własnej działalności



Co trzecia badana po urlopie macierzyńskim planuje powrót do
pracy, jednak chce zmienić pracodawcę lub branżę, w której
dotychczas pracowała. Powrót w dotychczasowym wymiarze godzin
przewiduje 22,6 proc. respondentek, a 11,3 proc. chciałoby
ograniczyć czas pracy. 17 proc. ankietowanych planuje poczekać z
powrotem do obowiązków zawodowych do czasu, gdy dziecko będzie
starsze, a 8,5 proc. badanych chciałoby po urlopie macierzyńskim
rozpocząć własną działalność.

CO TRZECIA POLKA PO URLOPIE
MACIERZYŃSKIM CHCIAŁABY ZMIENIĆ
PRACODAWCĘ LUB BRANŻĘ
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Aż 86 proc. badanych przyznaje, że ich partner nie
korzystał i nie ma zamiaru korzystać z urlopu
rodzicielskiego. 39 proc. z nich argumentuje to brakiem
takiej potrzeby, taki sam odsetek deklaruje, że ze względu
na jego formę zatrudnienia nie mają takiej możliwości. Co
szósta ankietowana przyznaje, że podyktowane jest to
względami finansowymi. 
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Ponad 60 proc. badanych uważa, że praca w trybie zdalnym lub
hybrydowym, m.in. dzięki temu, że umożliwia łączenie jej z opieką
nad dzieckiem i domem, ułatwia kobietom pracę. Wśród
respondentek posiadających własną firmę odsetek ten jest jednak
niższy (49,1 proc.). Zdaniem blisko co piątej ankietowanej fakt, że
praca zdalna umożliwia łączenie jej z opieką nad dzieckiem i
domem, ma negatywny wpływ na pracę kobiet. Tego samego zdania
jest blisko co czwarta badana przedsiębiorczyni (23,6 proc.). Co
dziewiąta ankietowana jest zdania, że praca zdalna nie ma innego
wpływu na kobiety niż na pracę mężczyzn.

POŁOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCZYŃ UWAŻA,
ŻE PRACA ZDALNA UŁATWIA KOBIETOM
ŁĄCZENIE JEJ Z ŻYCIEM RODZINNYM



Twoim zdaniem praca zdalna / hybrydowa:* 
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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. 

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 ankietowanych przebywających obecnie na urlopie
macierzyńskim bądź wychowawczym 83,4 proc. pracowało wcześniej na
pełen etat. Blisko co dziesiąta była aktywna zawodowo w niepełnym
wymiarze godzin, a 7 proc. prowadziło własną firmę.

78 proc. badanych jest w związku małżeńskim lub partnerskim. Co czwarta
ankietowana ma jedno dziecko, 31,7 proc. – dwoje, a 8,1 proc.
ankietowanych ma co najmniej troje dzieci.

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. 
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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.

http://www.sukcespisanyszminka.pl/

