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Przedsiębiorczość Polek a stres i obawy



Stres jest czynnikiem, którego nie da się w pełni wykreślić z życia zawodowego, a
przedsiębiorczynie są na niego szczególnie narażone. Wyniki przeprowadzonego
przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką badania wskazują, że niemal dwie na
trzy ankietowane odczuwają obecnie większy stres niż dawniej. Obawy Polek
prowadzących własny biznes związane są głównie ze zmienną sytuacją
gospodarczą oraz rosnącymi kosztami. Także podobny odsetek respondentek
ubiegłorocznej edycji badania deklarował zwiększony stres w porównaniu do
poprzednich lat. 

Niezwykle ważnym aspektem w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet jest
kwestia ich powrotu do pracy czy prowadzenia biznesu po urodzeniu dziecka. Z
naszego badania wynika, że aż trzy na cztery kobiety przebywające obecnie na
urlopie macierzyńskim lub wychowawczym odczuwają niepokój na myśl o powrocie
do pracy. Wynika on jednak w głównej mierze nie z niechęci do samej pracy, a z
obawy o to, czy uda im się pogodzić pracę zawodową z opieką nad dzieckiem. W
tym kontekście niezmiernie cieszy fakt, że obserwujemy zmianę w stereotypowym
myśleniu dotyczącym tego, że opieka nad dzieckiem to wyłącznie zadanie matki.
Świadczy o tym projekt wprowadzenia dodatkowych dwóch miesięcy urlopu
ojcowskiego. 

Wyniki badania wskazują, że dwie na pięć z nas chciałoby prowadzić własną firmę.
Jednocześnie jednak tym pragnieniom towarzyszą obawy, a wśród czynników,
które je powstrzymują, są brak pewności siebie oraz brak finansów. Podobnie było
przed rokiem, kiedy blisko co piąta badana wskazywała, że jej największą obawą w
kontekście założenia własnej firmy jest brak finansów. 

Zapraszam Państwa do lektury czwartej już części raportu. 

OLGA KOZIEROWSKA
Prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką

Pomysłodawczyni konkursu Bizneswoman Roku
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CO POWSTRZYMUJE 
POLKI PRZED ZAŁOŻENIEM
WŁASNEGO BIZNESU?
Co druga badana deklarowała, że przed
założeniem własnego biznesu powstrzymuje ją
brak sprecyzowanego planu. Także blisko
połowa ankietowanych wskazywała trudności
związane z aktualną sytuacją gospodarczą oraz
brak pewności siebie. Aż 42,9 proc.
respondentek wstrzymuje brak finansów, a
blisko co trzecią badaną – nadmiar związanych z
założeniem własnej firmy spraw
organizacyjnych i biurokracji. Ponad 30 proc.
ankietowanych wskazuje na brak znajomości
narzędzi niezbędnych w prowadzeniu firmy.
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Co powstrzymuje Cię przed założeniem firmy? 

49,1%
42,9%
32,9%

[PYTANIE WIELOKROTNEGO WYBORU]

brak sprecyzowanego planu 

trudności związane z aktualną sytuacją gospodarczą

brak pewności siebie 

brak finansów

nadmiar związanych z tym spraw organizacyjnych / biurokracji 

30,4% brak znajomości narzędzi niezbędnych w prowadzeniu firmy

23,5% niejasne przepisy prawne

17,3% duża konkurencja w branży, w której chciałabym działać

12,3% brak wsparcia bliskich

26,5% nie wiem



Trzy na cztery badane przebywające na urlopie
macierzyńskim lub wychowawczym obawiają się
powrotu do pracy. Wśród nich ¾ odczuwa
strach przed koniecznością pogodzeniem pracy
zawodowej i opieki nad dzieckiem, a 18,6 proc.
boi się, że nie odnajdzie się ponownie w
obowiązkach służbowych i pracy z zespołem.
Jedynie 4,7 proc. ma obawy, że dotychczasowy
pracodawca nie będzie chciał dalej ich
zatrudniać. 16,7 proc. respondentek jest
zdania, że powrót do pracy po urlopie
macierzyńskim lub wychowawczym jest bardzo
trudny i często niemożliwy.

OBAWY PRZED
POWROTEM DO PRACY
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Czy obawiasz się powrotu do pracy? 
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Czego obawiasz się w powrocie do pracy? 
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 Twoim zdaniem powrót do pracy
po urlopie macierzyńskim /

wychowawczym jest:
 

1 -  bardzo trudny, często niemożliwy
10 - prosty i bezproblemowy
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Aż 65,1 proc. przedsiębiorczyń uczestniczących w
badaniu przyznaje, że obecnie odczuwa większy
stres związany z prowadzeniem firmy niż w
poprzednich latach. Ankietowane najczęściej
deklarują, że wynika to z niestabilnej sytuacji
ekonomicznej, politycznej i gospodarczej w kraju
i na świecie. Często pojawiającą się odpowiedzią
były także rosnące koszta oraz kryzys i inflacja.
Części respondentek towarzyszy również
niepewność co do przyszłości.

PRZEDSIĘBIORCZE
POLKI I STRES



tak
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nie dotyczy
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Czy odczuwasz obecnie większy stres związany
z prowadzeniem firmy niż w poprzednich latach?
[odpowiedzi od przedsiębiorczyń]

 Z czego on wynika?
niestabilna sytuacja
ekonomiczna, polityczna,
gospodarcza w kraju i na świecie, 
rosnące koszty,
kryzys i inflacja,
niestabilność, niepewność co do
przyszłości, 
mniejszy popyt na usługi, kryzys
w branży, 
zmieniające się przepisy.



KOBIETY ROWAŻAJĄCE ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY PRZEDSIĘBIORCZYNIE
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Twoim zdaniem prowadzenie własnego biznesu obecnie jest: 
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Zdaniem 35 proc. ankietowanych Polek praca
zdalna lub hybrydowa wpływa pozytywnie na
ocenę pracy kobiet. Ponad ⅕ respondentek
(21,9 proc.) uważa, że praca zdalna i hybrydowa
nie ma wpływu na ocenę pracy kobiet.
Negatywny wpływ pracy zdalnej i hybrydowej
dostrzega 18,9 proc. badanych.

wpływa pozytywnie na ocenę pracę kobiet
35%

nie wiem
25.1%

nie ma wpływu na ocenę pracy kobiet
21.9%

wpływa negatywnie na ocenę pracy kobiet
18%

Twoim zdaniem praca
zdalna/hybrydowa:
[odpowiedzi wszystkich
respondentek]



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.

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.
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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