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1. Wstęp 

Niniejszy raport podsumowuje wyniki badania przeprowadzonego w ramach projektu CHEER 

YOU @P. Głównym celem było zrozumienie status quo i luk w temacie przedsiębiorczości kobiet 

w krajach uczestniczących w projekcie. Badanie zostało przeprowadzone online za pomocą 

SurveyMonkey.  

Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o dane empiryczne zebrane na podstawie 

przygotowanego kwestionariusza ankiety. Część empiryczna raportu została zrealizowana na 

podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wykonanych w miesiącach czerwiec -

wrzesień 2021 roku. Kwestionariusz ankiety został przygotowany na podstawie studiów 

literatury oraz z wykorzystaniem metody eksperckiej i skierowany był do osób 

przedsiębiorczych w szczególności kobiet planujących bądź prowadzących działalność 

gospodarczą zamieszkujących: (1) Polskę, (2) Austrię, (3) Grecję, (4) Hiszpanię, (5) Estonię. 

Został on podzielony na kilka sekcji tj. (I) metryczka, gdzie zawarte były podstawowe informacje 

dotyczące respondentów. W sekcji (II) zawarto pytania dotyczące osób prowadzących 

przedsiębiorstwa, w sekcji (III) pytania odnosiły się do osób planujących zostać przedsiębiorcami 

oraz w sekcji (IV) gdzie pytania zadano reprezentantom instytucji otoczenia biznesowego. 

Pytania zostały skonstruowane w oparciu o klasyczną - mierzącą postawy skalę Likerta (1-5), 

wykorzystano również pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru w celu zrozumienia 

potrzeb oraz barier powstania przedsiębiorstwa jak również możliwości funkcjonowania w 

zmiennym otoczeniu biznesu w różnych krajach. 

Badanie zostało przeprowadzone w formie elektronicznej za pomocą techniki CAWI (Computer-

Assisted Web Interview). Dane empiryczne zostały opracowane przy użyciu programu Excel oraz 

IBM SPSS. 

Do przedstawienia rezultatów oraz interpretacji wyników zostały wykorzystane tabele oraz 

ryciny, które po analizie stały się podstawą sprecyzowania wniosków. W badaniu wzięło udział 

łącznie 389 respondentów z pięciu krajów z: (1) Polski – 80, co stanowiło 20,6% całej populacji, 

(2) Austrii - 74, co stanowiło 19,0% całej populacji (3) Grecji - 73, co stanowiło 18,8% całej 

populacji (4) Hiszpanii - 73, co stanowiło 18,8% całej populacji (5) Estonii – 89, co stanowiło 

22,9% całej populacji.  
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2. Pytania ogólne   

Po weryfikacji materiału empirycznego do badań zakwalifikowano poniższą strukturę 

respondentów, którą przedstawiają poniższe dane (tabela 1, rycina 1): 

Tabela 1. Wiek respondentów 

Row Labels AT  % EE  % ESP  % GR  % PL  % Suma % 

Kobieta 29 
 

74 
 

57 
 

30 
 

64 
 

254 65,3% 

18 - 24 24 82,8 43 58,1 7 12,3 3 10,0 12 18,8 89 35,0 

25 - 34 1 3,45 11 14,9 25 43,9 14 46,7 20 31,3 71 28,0 

35 - 44 1 3,45 10 13,5 6 10,5 9 30,0 9 14,1 35 13,8 

45 - 54 - 0,0 8 10,8 13 22,8 3 10,0 19 29,7 43 16,9 

55 - 64 3 10,3 2 2,7 6 10,5 1 3,3 4 6,25 16 6,3 

Mężczyzna  45   15   16   43   16   135 34,7% 

18 - 24 44 97,8 14 93,3 3 18,8 4 9,3 4 25,0 69 51,1 

25 - 34 - 0,0 1 6,67 3 18,8 14 32,6 - 0,0 18 13,3 

35 - 44 - 0,0 - 0,0 8 50,0 16 37,2 5 31,3 29 21,5 

45 - 54 - 0,0 - 0,0 2 12,5 5 11,6 6 37,5 13 9,6 

55 - 64 1 2,22 - 0,0 - 0,0 4 9,3 1 6,25 6 4,4 

Suma 74   89   73   73   80   389 
 

  
19% 

 
22,9% 

 
18,8% 

 
19% 

 
20,6% 

 
100% 

Źródło: badania własne  

 

Jak wynika z przeprowadzonych badań kwestionariusz ankiety zarówno w formie elektronicznej 

jak i tradycyjnie w wersji papierowej został wypełniony przez 389 osoby z czego 65,5% stanowiły 

kobiety 34,7% mężczyźni. Poddając analizie strukturę wiekową respondentów największą grupę 

wśród kobiet stanowili respondenci w wieku 18-24 lat co stanowiło 35,0% całej badanej 

populacji. Największą grupę wśród mężczyzn stanowili respondenci również w grupie 18-24 lat, 

stanowili oni 51,1% badanej populacji mężczyzn. Rycina 1 przedstawia charakterystykę 

respondentów w podziale na płeć w poszczególnych krajach. 

Poniższy wykres zawiera pełny opis struktury respondentów w poszczególnych krajach. 
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Ryc 1. Płeć respondentów 

 

Źródło: badania własne  

Jak wynika z wykresu, największą populację mężczyzn w poszczególnych krajach badano w 

Austrii (33,3%) i Grecji (31,9%), natomiast kobiet w Polsce (25,2%), Estonii (29,1%) i Hiszpanii 

(22,4%). Kobiety w badaniu stanowiły łącznie 65,3%, a mężczyźni 34,7%. 

Charakteryzując status społeczny respondentów (tabela poniżej) należy podkreślić, że badaniem 

objęto zarówno osoby posiadające dzieci (24,9%), jak i osoby pozostające w związku małżeńskim 

lub bezdzietne, które stanowiły 26,5% badanej populacji. 
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Tabela 2. Charakterystyka stanu cywilnego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejną liczną grupę respondentów stanowiły osoby mieszkające samotnie bez dzieci (25,4%) 

oraz osoby mieszkające samotnie z dziećmi (23,1%). Pełna charakterystyka badanej populacji 

została przedstawiona na poniższym wykresie. 

 

mieszkam z partnerem razem z dziećmi 97 (24,9%) 

18 - 24 46 47,4 

25 - 34 24 24,7 

35 - 44 15 15,5 

45 - 54 9 9,3 

55 - 64 3 3,1 

mieszkam z partnerem (w małżeństwie lub nie) 103 (26,5%) 

18 - 24 61 59,2 

25 - 34 30 29,1 

35 - 44 7 6,8 

45 - 54 3 2,9 

55 - 64 2 1,9 
mieszkam samotnie  (singiel, w separacji, rozwiedziony 
lub owdowiały) 99 (25,4%) 

18 - 24 29 29,3 

25 - 34 18 18,2 

35 - 44 20 20,2 

45 - 54 24 24,2 

55 - 64 8 8,1 

mieszkam sama/m z dziećmi 90 (23,1%) 

18 - 24 22 24,4 

25 - 34 17 18,9 

35 - 44 22 24,4 

45 - 54 20 22,2 

55 - 64 9 10,0 

Suma 389 100,0% 

Źródło: badania własne  
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Wykres 2. Charakterystyka stanu cywilnego  

 

 

Źródło: badania własne 

Analizując wykres, należy podkreślić, że najliczniejsze grupy wśród wszystkich respondentów to 

osoby pozostające w związku małżeńskim z dziećmi lub nie, w wieku 18-24 lata, które stanowiły 

59,2%, a następnie w tej samej grupie wiekowej osoby pozostające również w związku 

partnerskim z dziećmi (47,4%). Znaczącą grupę stanowią również osoby mieszkające samotnie 

bez dzieci, zarówno w grupie wiekowej 18-24 lata (29,3%), jak i 45-54 lata (24,2%). 
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Tabela3. The current position of the respondents 

Opis Liczba % 

Jestem przedsiębiorcą (mam firmę) 93 25,71 

Rozważam założenie firmy ( jestem zatrudniony/a) 104 26,74 

Rozważam założenie firmy (jestem bezrobotny/a) 100 23,91 

Jestem przedstawicielem instytucji związanej z przedsiębiorczością, jednostki 

samorządowej, uczelni, itp. 92 23,65 

Suma 389 100% 

Źródło: badania własne  

 

Analizując tabelę opisującą strukturę respondentów z punktu widzenia aktualnej pozycji na 

rynku pracy, należy podkreślić, że największą grupę stanowią osoby, które chcą założyć 

działalność gospodarczą i pracować na własny rachunek, zarówno zatrudnione (26,74%), jak i 

niezatrudnione (23,91%). Wiąże się to z młodym wiekiem i chęcią realizacji swoich planów 

zawodowych poprzez własną firmę. Wykres przedstawia rozkład odpowiedzi wśród badanych 

respondentów: 

Wykres 3. Struktura zatrudnienia respondentów (%) 

 

Źródło: badania własne 
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Druga połowa to zarówno osoby określające się jako przedsiębiorcy (25,71%) prowadzące już 

własną działalność gospodarczą, jak i osoby pracujące na etacie i reprezentujące instytucje z 

otoczenia biznesu (23,65%). 

3. Odpowiedzi z części “Jestem przedsiębiorcą”  

Tabela4. W którym roku rozpoczął(a) Pan(i) obecną działalność gospodarczą? 

Lata Liczba  % 
2021-2019 38 40,86 
2018-2015 20 21,51 
2014-2011 11 11,83 
2010<  24 25,81 

Suma 93 100,00 
Źródło: badania własne 

 

Większość właścicieli badanych firm założyła je stosunkowo niedawno. Ponad 40 % zostało 

założonych w latach 2019-2021. Ponad 25% firm założono ponad 10 lat temu. Dla prawie 12% 

są to lata 2011 – 2014, a dla ponad 21% lata 2015-2018. Zatem można stwierdzić, że spora część 

badanych firm ma za sobą najtrudniejsze, pierwsze lata funkcjonowania w biznesie. Jednak dla 

ponad ¾ badanych założona firma jest pierwszym przedsięwzięciem gospodarczym.  

 

Poniższa tabela charakteryzuje przedsiębiorców, którzy mają już doświadczenie w prowadzeniu 

działalności gospodarczej, jak również tych, dla których jest to kolejne przedsięwzięcie 

biznesowe. Jak się okazuje, wśród kobiet 17,20% miało już doświadczenie w prowadzeniu 

działalności gospodarczej, natomiast wśród badanej populacji tylko 7,53% mężczyzn. Jednak dla 

48,39% kobiet i 26,88% mężczyzn jest to pierwszy założony biznes. 
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Tabela5. Czy obecna działalność gospodarcza jest Państwa pierwszym biznesem? 

Opis Kobieta % Mężczyzna % Suma 

Nie 16 17,20 7 7,53 23 24,73 

2021-2019 4 4,30 3 3,23 7 7,53 

2018-2015 7 7,53 1 1,08 8 8,60 

2014-2011 1 1,08 1 1,08 2 2,15 

2010<  4 4,30 2 2,15 6 6,45 

Tak 45 48,39 25 26,88 70 75,27 

2021-2019 22 23,66 9 9,68 31 33,33 

2018-2015 7 7,53 5 5,38 12 12,90 

2014-2011 2 2,15 7 7,53 9 9,68 

2010<  14 15,05 4 4,30 18 19,35 

Suma 61 65,59 32 34,41 93 100,00 

Źródło: badania własne  

 

Jak widać na wykresie, 7,53% kobiet i ponad jeden procent mężczyzn deklaruje, że w okresie 

2015-18 prowadziło wcześniej działalność gospodarczą, ponad 4% badanej populacji posiada 

ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Wykres przedstawia strukturę badanych respondentów, dla których przedsiębiorstwo nie jest 

pierwszą działalnością gospodarczą. 
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Wykres 4. Obecna działalność gospodarcza nie jest pierwszą (%) 

 

Źródło: badania własne 

Jak wynika z wykresu, największą taką grupą są osoby zakładające działalność gospodarczą w 
latach 2015-2018, stanowiły one 7,53% badanej populacji przedsiębiorców. 
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Tabela6. Ile lat pracowałeś/łaś wcześniej jako pracownik zatr? 

 

Jestem 

przedsiębiorcą % 

brak doświadczenia 14 15,05 

do 1 roku 12 12,90 

od 2 do 5 lat 24 25,81 

6 lat i więcej 31 33,33 

Zawsze prowadziłam/em własną firmę 12 12,90 

Suma 93 100% 

Source own calculations 

 

Ankietowani byli zapytani o poprzedni staż zawodowy. Okazuje się, że ok. 15% badanych nie ma 

stażu pracy, prawie 13% od zawsze prowadziło swoją firmę i nie pracowali wcześniej nigdzie 

indziej. Większość (33%) ma ponad 6 lat doświadczenia zawodowego, od 2-5 lat pracowało 

ponad 25% badanych, a prawie 13% do jednego roku. 

 

Wykres 5. Ile lat pracowałeś/łaś wcześniej jako pracownik zatrudniony? 

 

Źródło: badania własne 

Jak wynika z wykresu, ponad połowa respondentów (będących właścicielami przedsiębiorstw) 

posiada ponad dwuletnie doświadczenie zawodowe, co oznacza, że pomimo trudności 

15.05 12.9 25.81 33.33 12.9
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związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w trudnych warunkach ekonomicznych,  

które nałożyły się na pandemię, utrzymali oni swoje firmy, co pozwala z optymizmem patrzeć na 

możliwości prowadzenia tych przedsiębiorstw na rynku w kolejnych latach. 

 

Tabela7. Ilu pracowników ma twoja firma? 

 
Liczba % 

tylko jednego 47 50,54 

mniej niż 10 22 23,66 

10 i więcej 24 25,81 

Suma 93 100,00 

Źródło: badania własne  

 

Założone przez badanych firmy są w zdecydowanej większości przypadków firmami mikro. 

Ponad 50% badanych prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Prawie 24% zatrudnia 

mniej niż 10 osób, a ponad ¼ zatrudnia 10 lub więcej osób. Patrząc na okres istnienia firmy na 

rynku można się było spodziewać takiej wielkości. Zazwyczaj firmy nowozakładane są firmami 

małymi o niewielkiej skali działalności i wraz z rozwojem zaczynają się powiększać i zatrudniać 

pracowników.  

Struktura respondentów została przedstawiona na poniższym wykresie. 
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Wykres 6. Ilu pracowników ma twoja firma? 

Źródło: badania własne 

Jak wynika z wykresu, w ponad połowie przedsiębiorstw zatrudniona jest tylko jedna osoba, 

jednak należy podkreślić, że 25,81% zatrudnia więcej niż 10 osób. Przewaga małych firm w 

badaniu jest cenna, ponieważ to właśnie najmniejsze przedsiębiorstwa napotykają na największe 

przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej, a jednocześnie najszybciej się rozwijają i 

w efekcie zatrudniają pracowników. Małe przedsiębiorstwa to kwintesencja przedsiębiorczości. 

Tabela8. Jaki jest sektor twojego biznesu? (wybierz tylko 1) 

Opis Liczba % 

Rolnictwo 1 1,08 

Badani I Rozwój 3 3,23 

Edukacja / usługi społeczne 35 37,63 

Produkcja i transport 9 9,68 

Usługi finansowe/administracyjne/konsumenckie 5 5,38 

Zdrowie 4 4,30 

Sprzedaż hurtowa i detaliczna 7 7,53 

technologie informacyjne i komunikacyjne ICT 8 8,60 

Marketing/Reklama 10 10,75 

Inne (proszę określić) 11 11,83 

Suma 93 100 
Źródło: badania własne 

50.54 23.66 25.81
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Patrząc na branże reprezentowane przez respondentów, można zauważyć znaczny odsetek osób 

zatrudnionych w edukacji i pomocy społecznej (37,63%). Druga co do wielkości grupa zajmuje 

się marketingiem i reklamą (11,83%), a kolejną branżą jest produkcja i transport (9,68%). 

odpowiedzi respondentów prowadzących własne przedsiębiorstwa na temat branży, w której 

obecnie działają, przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 7. W jakim sektorze funkcjonuje Twoja firma? (%) 

 

Źródło: badania własne 

Ponad 10% wskazało na inną branżę niż wskazana w kwestionariuszu. Tylko około 1% 

respondentów wymieniło rolnictwo. 

Tabela9. Jeśli prowadził(a) Pan(i) wcześniej firmę, co było powodem jej zamknięcia? 
(proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) 

 number % 

Czynniki ekonomiczne 3 13,04 

Czynniki rodzinne 5 21,74 

Zmiany w branży 5 21,74 

Przekształcenia własnościowe 3 13,04 

Nowa/zwiększona konkurencja 1 4,35 

COVID-20 2 8,70 

Inne (jakie)? 4 17,39 

Total 23 100% 

Źródło: badania własne 
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Respondentów zapytano, czy prowadzili wcześniej działalność gospodarczą i czy ją zamknęli oraz 

jaki był tego powód. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią okazały się czynniki rodzinne 

(22,58%). Na drugim miejscu znalazły się czynniki ekonomiczne, a następnie Covid-19 i szeroko 

rozumiane zmiany w branży. 

Wykres 8 Jeśli prowadził(a) Pan(i) wcześniej firmę, co było powodem jej zamknięcia? 

 

Źródło: badania własne 

Rozpatrując przyczyny zamknięcia firmy wśród badanej populacji z podziałem na grupę kobiet i 

mężczyzn, należy podkreślić, że głównym powodem zamknięcia firmy w grupie kobiet były 

czynniki ekonomiczne (20,45%), natomiast wśród mężczyzn wystąpiły różnice, ponieważ 

respondenci podkreślali znaczenie czynników takich jak: rodzinne (8,60%) związane ze 

zmianami w branży (8,60%) oraz inne czynniki niewskazane w badaniu (9,68%). W przypadku 

kobiet częściej wskazywano na czynniki rodzinne jako powody zamknięcia firmy (13,98% 

wskazań dla kobiet i 8,6% wskazań dla mężczyzn). 
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Wykres 9. Jeśli prowadził(a) Pan(i) wcześniej firmę, co było powodem jej zamknięcia? 

 

Źródło: badania własne 

Jak widać na powyższym wykresie, osoby, które zamknęły działalność wcześniej, najrzadziej 

robiły to z powodu zwiększonej konkurencji. 

Tabela10. Jak powstała Twoja obecna firma? 

 
Liczba % 

Jako kontynuacja działalności rodziców (firma rodzinna) 21 22,58 

Jako zupełnie nowy podmiot (założony od podstaw) 51 54,84 

Nabycie lub podział przedsiębiorstwa prywatnego 2 2,15 

Byłem bezrobotny i postanowiłem założyć własną firmę 16 17,20 

Byłem przymuszony lub zagrożenie utraty pracy 1 1,08 

Inny sposób (proszę określić) 2 2,15 

Suma 93 100,00 

Źródło: badania własne 

Na pytanie o sposób zakładania działalności gospodarczej zdecydowana większość 

respondentów odpowiedziała, że firma została przez nich założona od podstaw (54,84%). Co 

ciekawe, w przypadku 22,58% była to kontynuacja działalności rozpoczętej przez rodziców - 

firma rodzinna. Jedynie 2% respondentów przejęło istniejący już biznes. 
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Szczegółowy obraz struktury odpowiedzi przedsiębiorców przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 10. Jak powstała Twoja obecna firma? 

 

Źródło: badania własne 

Tabela11. Następujące czynniki mojego życia odegrały rolę "pro" lub "contra" w rozwoju 
mojej firmy. "Pro" odnosi się do czynników, które miały pozytywny wpływ na rozwój firmy. 
"Contra" oznacza wpływ negatywny, ograniczający. 

 
number pro (%) number contra (%) 

Rodzina 72 77,42 21 22,58 

Pieniądze 68 73,12 25 26,88 

Moje szkolenia/kwalifikacje 79 84,95 14 15,05 

Moja osobowość 84 90,32 9 9,68 

Moje relacje osobiste 82 88,17 11 11,83 

Dostęp do odpowiedniej informacji 69 74,19 24 25,81 

Źródło: badania własne  

 

Respondenci zostali zapytani o to, które czynniki stanowiły dla nich ograniczenie w rozwoju 

firmy (contra), a które miały wpływ pozytywny (pro). Należy zaznaczyć, że odpowiedzi były dość 

pozytywne, gdyż większość czynników uznano za sprzyjające rozwojowi firmy. Dotyczy to przede 

wszystkim cech osobowościowych respondentów. Mniej niż 10% respondentów stwierdziło, że 
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jest to czynnik mający negatywny, ograniczający wpływ. Pozytywnie oceniono również relacje 

osobiste i kwalifikacje. 

Najwięcej negatywnych odpowiedzi uzyskały opcje "pieniądze" i "dostęp do odpowiednich 

informacji". Tuż za nimi znalazły się czynniki związane z rodziną. 

Poniższy wykres przedstawia strukturę odpowiedzi. 

Tabela12. Następujące czynniki mojego życia odegrały rolę "pro" lub "contra" w rozwoju 
mojej firmy. "Pro" odnosi się do czynników, które miały pozytywny wpływ na rozwój firmy. 
"Contra" oznacza wpływ negatywny, ograniczający. 

 

Źródło: badania własne. 

Jak wynika z powyższego wykresu, w zasadzie wszystkie wymienione czynniki są istotne w 

prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, jednak należy podkreślić, że najważniejszym z 

nich, zdaniem badanych, jest osobowość (90,32%) przedsiębiorcy. Jest to czynnik 

psychologiczny, który pozwala z jednej strony przetrwać trudny okres, a następnie w oparciu o 

doświadczenie właściwie realizować swoje założenia ekonomiczne. 

Różnice w postrzeganiu czynników w podziale na płeć przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 11. Następujące czynniki mojego życia odegrały rolę "za" lub "przeciw" w rozwoju 
mojej firmy - różnica między kobietami i mężczyznami (%) 

 

Źródło: badania własne. 

Jak wynika z wykresu, 61,29% badanych kobiet kładzie nacisk na przygotowanie merytoryczne, 

czyli szkolenia i kwalifikacje, natomiast wśród mężczyzn najważniejszą rolę odgrywa osobowość 

(32,26%). Kobiety częściej niż mężczyźni wskazywały na negatywny wpływ rodziny na 

prowadzenie działalności gospodarczej. 
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Wykres 12. Jakie są, Pana/Pani zdaniem, istotne wady samozatrudnienia? (skala od 1 do 7; 
gdzie 1 oznacza najmniejszą niedogodność, a 7 największą niedogodność)

 

Źródło: badania własne. 

Charakteryzując wykres, należy podkreślić, że opinia właścicieli firm na temat istotnych wad 

samozatrudnienia mierzona była postawą przedsiębiorców. W badaniu wykorzystano 7 

czynników mierzonych za pomocą skali Likerta (od 1 do 7; gdzie 1 oznacza najmniejszą wadę, a 

7 największą wadę). Badania wskazują, że najwyższa mediana (Me = 5) występuje wśród dwóch 

czynników: (1) niskie wyniki finansowe w stosunku do nakładów i ryzyka (średnia = 4,76) oraz 

(2) ciągła niepewność co do powodzenia firmy (średnia = 4, 72). Należy zauważyć, że najniższe 

znaczenie ma czynnik zazdrości innych Me = 3 (średnia = 3,05). Z rysunku wynika, że 

najważniejszymi wadami i obawami przedsiębiorców prowadzących własną działalność 

gospodarczą są czynniki związane z niepewnością i obawami związanymi z niską rentownością 

finansową, co oznacza, że otoczenie biznesowe dla przedsiębiorców jest burzliwe i 

nieprzewidywalne, co z jednej strony stwarza szanse, a z drugiej zagrożenia. 
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Wykres 13. Jakie są, Pana(i) zdaniem, najważniejsze? (skala od 1 do 7; gdzie 1 oznacza 
najmniejszą zaletę, a 7 największą zaletę) 

 

Źródło: badania własne. 

W kolejnym pytaniu, na tej samej skali, badano opinię właścicieli firm na temat istotnych zalet 

samozatrudnienia. Badania wskazują na bardzo wysoką medianę (Me = 6) dla aż 6 czynników, z 

których najwyższą średnią uzyskały 3 odpowiedzi: "pozycja w firmie - niezależność od 

przełożonych" (średnia = 5,52), "możliwość realizacji zawodowej" (średnia = 5,53) oraz 

"samorealizacja i robienie tego, co się kocha" (średnia = 5,69). Najniżej oceniono odpowiedź 

"satysfakcjonujące korzyści finansowe" (średnia = 4, mediana = 4), co może wydawać się 

zaskakujące. Jest to jednak zgodne z wynikami wielu badań sugerujących, że podstawową 

motywacją działalności gospodarczej są czynniki związane z samorealizacją i satysfakcją z tego, 

co się robi, a nie motywy finansowe. Należy jednak zaznaczyć, że dotyczy to osób, które już 

prowadzą działalność gospodarczą. Inna sytuacja może dotyczyć osób planujących działalność. 
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Wykres 14. Jakie umiejętności są najważniejsze dla szans kobiet na (samo)zatrudnienie 
(proszę wybrać maksymalnie 5 najbardziej odpowiednich odpowiedzi) (%) 

 

Źródło: badania własne. 

Respondenci zostali poproszeni o wybranie do 5 najważniejszych umiejętności z punktu widzenia 

samozatrudnienia kobiet. Wybierali z kilkunastu odpowiedzi z zamkniętej listy. Najczęściej 

wybieraną odpowiedzią była samoorganizacja (10%). Wysoko oceniane były również 

umiejętności miękkie, takie jak "umiejętności interpersonalne" (7,69%) i "komunikacja" (6,84%). 

W dalszej kolejności znalazły się inne umiejętności, tj. "zarządzanie finansami" (6,84%) oraz 

"podejmowanie decyzji" (4,84%). Zaskakująco rzadko wybierana była opcja "samoświadomość" 

(1,42%). Rzadko wybierane były również odpowiedzi "empatia" (2,28%), "odporność" (1,99%) i 

"analiza danych" (1,99%). 

4.84

1.99

5.41

3.42

6.84

1.42

2.28

4.27

3.7

4.27

6.84

5.41

5.98

1.99

4.84

9.97

4.27

7.69

2.28

4.56

4.27

3.42

0 2 4 6 8 10 12

Podejmowanie decyzji

Prężność w działaniu

Pewność siebie

Know-how

Zarządzanie finansami

Samoświadomość

Elastyczność i zdolność adaptacji

Inicjatywa

Przywództwo

Myślenie krytyczne

Komunikacja

Rozwiązywanie problemów

Zarządzanie czasem

Analiza danych

Kształcenie ustawiczne

Samoorganizacja

Praca w zespole

Umiejętności interpersonalne

Empatia

Projektowanie

E-marketing

Zarządzanie ICT



 

24 
 GRANT AGREEMENT: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

Wykres 15. Jakie są najważniejsze czynniki zniechęcające do rozpoczęcia działalności 
gospodarczej (wybierz maksymalnie 5 odpowiedzi) (%)? 

 

 Źródło: badania własne. 

Respondenci zostali również poproszeni o wybranie do 5 najważniejszych czynników 

zniechęcających do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Najczęściej wybieraną odpowiedzią 

był brak wiedzy na temat możliwych do uzyskania źródeł finansowania. Opcja ta stanowiła 15% 

odpowiedzi. Kolejną najczęściej wybieraną odpowiedzią było "zbyt duże ryzyko prowadzenia 

działalności gospodarczej" (12,28%). Kolejnymi najczęściej wybieranymi odpowiedziami 

(10,18%) były: "brak wiedzy o instytucjach wspierających przedsiębiorczość" oraz "obawa, że 

może się nie udać". Można zatem stwierdzić, że zdecydowana większość odpowiedzi dotyczyła 

ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej oraz braku wiedzy na temat instytucji i funduszy, 

które można pozyskać. Wskazuje to jednoznacznie na obszary wymagające poprawy w otoczeniu 

instytucjonalnym przedsiębiorstw. Najrzadziej wskazywaną odpowiedzią był "brak sieci 

kontaktów biznesowych". 
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Wykres 16. Jakie kompetencje miękkie są najważniejsze dla przedsiębiorców (skala od 1 do 
7; gdzie 1 oznacza bardzo małe znaczenie, a 7 bardzo duże znaczenie)? 

 

Źródło: badania własne 

Ocena kompetencji miękkich przez przedsiębiorców została dokonana w skali od 1 do 7 (gdzie 7 

oznaczało najważniejszą kompetencję). Większość odpowiedzi mieściła się w przedziale od 5 do 

7. Dla zdecydowanej większości czynników mediana wyniosła 6. Oznacza to, że przedsiębiorcy 

generalnie uważają wymienione kompetencje za ważne. Najmniejsze rozproszenie odpowiedzi 

widoczne było w przypadku asertywności. Jednocześnie była to kompetencja o najniższej 

średniej (średnia = 5,27, mediana = 5). Najwyższą średnią odpowiedzi uzyskała kompetencja 

"podejmowanie decyzji" (średnia = 5,78). 
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Wykres 17. Oceń swoje kompetencje miękkie (skala od 1 do 7; gdzie 1 oznacza bardzo niskie 
kompetencje, a 7 oznacza bardzo wysokie kompetencje) 

 

Źródło: badania własne. 

Respondenci zostali także poproszeni o ocenę własnych umiejętności miękkich w skali 1-7. Generalnie 

można stwierdzić, że oceniający postrzegają swoje umiejętności dość wysoko. Jedynie w przypadku 

kreatywności i asertywności pojawiły się oceny 1. Większość ocen sięga 7, a najwyższą średnią i 

medianę uzyskała elastyczność (średnia = 5,61, mediana = 6).The propensity to take risks was rated 

very high (mean = 5.38, median = 6). For assertiveness, the mean was 4.63. Respondenci zostali 

również poproszeni o ocenę własnych umiejętności miękkich w skali 1-7. Generalnie można 

stwierdzić, że oceniający postrzegają swoje umiejętności dość wysoko. Jedynie w przypadku 

kreatywności i asertywności pojawiły się oceny 1. Większość ocen sięga 7, a najwyższą średnią i 

medianę uzyskała elastyczność (średnia = 5,61, mediana = 6). Skłonność do podejmowania 



 

27 
 GRANT AGREEMENT: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

ryzyka została oceniona bardzo wysoko (średnia = 5,38, mediana = 6). W przypadku asertywności 

średnia wyniosła 4,63. 

Wykres 18. Jak ocenia Pani/Pan cechy/umiejętności i zachowania kobiet przedsiębiorców? 
(skala od 1 do 7; gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 7 najwyższą)

 

Źródło: badania własne. 
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Respondenci zostali poproszeni o ocenę umiejętności i zachowań kobiet-przedsiębiorców (w 

skali od 1 do 7; gdzie 1 oznacza wynik najniższy, a 7 wynik najwyższy). Z badań wynika, że oceny 

były dość wyrównane, na co wskazuje mediana (Me = 5). W dwóch przypadkach odpowiedzi 

wahały się między 4 a 7. Są to "determinacja i konsekwencja" oraz "łączenie zadań rodzinnych z 

biznesowymi". Wykres dla tych wartości jest bardzo krótki, co oznacza, że odpowiedzi nie były 

rozproszone i większość respondentów była w miarę konsekwentna w swojej ocenie. Średnie dla 

tych zmiennych wynoszą odpowiednio 5,38 i 5,27. Największe rozproszenie wyników i średnią 

4,71 ma stwierdzenie "ciągłe poszukiwanie możliwości nawiązywania współpracy z nowymi 

partnerami". Niższe wartości średnie uzyskano również dla stwierdzeń "doświadczenie w 

zarządzaniu" (średnia = 4,82) oraz "odporność na stres i niepowodzenia" (średnia = 4,86). 
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Wykres 19. Jak ocenia Pan/Pani cechy/umiejętności i zachowania mężczyzn 
przedsiębiorców? (skala od 1 do 7; gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 7 najwyższą) 

 

Źródło: badania własne. 

Podobne pytanie jak powyżej zostało zadane w celu oceny cech i umiejętności mężczyzn 

przedsiębiorców. Należy zauważyć, że zdecydowanie częściej pojawiały się tu odpowiedzi 
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wyższe. W przypadku 5 stwierdzeń mediana kształtuje się na poziomie 6. Są to: "wiara w 

możliwość osiągnięcia wyznaczonych celów" (średnia = 5,27), "skłonność do podejmowania i 

oceny ryzyka" (średnia = 5,46), "pewność siebie, ambicja "(średnia = 5,56)," wysokie aspiracje i 

ciągłe poszukiwanie nowych wyzwań "(średnia = 5,46) oraz "asertywność i wysokie oczekiwania 

wobec pracowników" (średnia = 5,35). W dwóch przypadkach odpowiedzi mieściły się w 

przedziale od 5 do 6. Są to "doświadczenie w zarządzaniu" oraz "pasja i zaangażowanie". Wykres 

dla tych wartości jest bardzo krótki, co oznacza, że odpowiedzi nie były rozproszone i większość 

respondentów była dość konsekwentna w swojej ocenie. Średnie dla tych zmiennych wynoszą 

odpowiednio 5,06 i 5,23. Największa różnica między ocenami kobiet i mężczyzn dotyczy kwestii 

"łączenia zadań rodzinnych z biznesowymi". Średnia dla mężczyzn jest tu wyraźnie niższa 

(średnia = 4,44). I o ile w przypadku kobiet przedsiębiorców najniższa wybrana ocena to 4, to w 

przypadku mężczyzn jest to 1. 

Ostatnie pytanie dla przedsiębiorców dotyczyło podejścia do zarządzania funduszami, zysku i 

celów przedsiębiorstwa. Zostali oni poproszeni o zaznaczenie "tak" lub "nie" przy podanych 

stwierdzeniach. Rozkład odpowiedzi został przedstawiony w poniższej tabeli. Większość 

przedsiębiorców zgadza się ze stwierdzeniem, że celem firmy jest zysk w długim okresie (82,8%). 

Również ponad 88% uważa, że celem działalności powinien być rozwój firmy, a ponad 76% 

zgadza się, że celem powinna być osobista satysfakcja. Dość duży odsetek respondentów 

(65,59%) zgadza się ze stwierdzeniem, że celem jest osiągnięcie efektów społecznych. Zgodnie z 

oczekiwaniami, większość respondentów wybrała odpowiedź, że zyski powinny być 

przeznaczane na zwiększanie obrotów (74,19%), a tylko 29,03% - na konsumpcję. Jednocześnie 

ponad 45% uważa, że zyski powinny być częściowo przeznaczane na realizację misji społecznej. 

Jeśli chodzi o ubieganie się i korzystanie z funduszy unijnych, to "tak" odpowiedziało 

odpowiednio 52,69% i 41,94% respondentów. Z kredytów w ciągu ostatnich 3 lat korzystała 

mniej niż połowa firm (46,24%). 
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Wykres 20. Odnieś się do poniższych stwierdzeń. Proszę wybrać tak, jeśli zgadzasz się z 
którymś ze stwierdzeń. Proszę wybrać "nie", jeśli nie zgadzasz się z jakimś stwierdzeniem. 

 

Źródło: badania własne. 

Analizując odpowiedzi respondentów, którzy prowadzą własną firmę, należy zauważyć, że 

82,80% z nich podkreśla znaczenie osiągania celów firmy w długim okresie. Jest to bardzo 

odpowiedzialna strategia działania ze względu na świadome budowanie przewagi 

konkurencyjnej w oparciu o zaufanie i tworzenie długofalowych relacji biznesowych, które 

bezpośrednio prowadzą do takich wyników. O odpowiedzialnym podejściu do prowadzenia 

biznesu świadczy również to, że 70,97% respondentów nie deklaruje przeznaczania zysków na 

bieżącą konsumpcję, co świadczy o racjonalnym podejściu do procesu zarządzania kapitałem. 
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Wykres 21. Jaki kapitał był potrzebny do prowadzenia działalności gospodarczej? (proszę 
zaznaczyć wszystkie właściwe pola) 

 

Źródło: badania własne. 

Charakteryzując wskazania przedsiębiorców dotyczące kapitału, który został wykorzystany do 

rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, należy podkreślić, że najważniejszym wsparciem 

jest pożyczka od rodziny i znajomych (27,42%). Oznacza to, że przy zakładaniu firmy 

przedsiębiorcy w pierwszej kolejności szukają pomocy u rodziny i znajomych dopiero po 

zweryfikowaniu możliwości pozyskania kapitału, a więc będą szukać pomocy i wsparcia w 

instytucjach zajmujących się dotowaniem (12,90%), udają się również po taką pomoc do urzędów 

pracy (12,10%). Na uwagę zasługuje fakt, że najniższym zainteresowaniem cieszył się kredyt 

komercyjny (4,03%). 
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Wykres 22. W jakim (obiektywne) były ważne dla Pani/Pana decyzji o rozpoczęciu 
działalności gospodarczej (1 - zupełnie nieważne, 7 - bardzo ważne) 

 

 

Źródło: badania własne. 

Analizując czynniki, które miały istotny wpływ na założenie przedsiębiorstwa w opinii właścicieli 

firm, należy podkreślić dwa charakterystyczne, tj. brak możliwości zatrudnienia, wysoka stopa 

bezrobocia (Me = 4, średnia = 3,58) oraz sprzyjające warunki rynkowe (Me = 4, średnia = 3,72), 

pozostałe czynniki są w opinii właścicieli firm mniej istotne, z medianą nie przekraczającą 3. 

Można więc stwierdzić, że trudności w znalezieniu pracy oraz sprzyjające warunki rynkowe mogą 

determinować postawę przedsiębiorczą skutkującą utworzeniem nowego przedsiębiorstwa. 



 

34 
 GRANT AGREEMENT: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

Wykres 23. W jakim stopniu następujące czynniki wewnętrzne (subiektywne) były ważne dla 
Pani/Pana decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej? (1 - zupełnie nieważne, 7 - 
bardzo ważne) 

 

 

Źródło: badania własne. 

Charakteryzując wewnętrzne czynniki osobiste, które motywują do podjęcia działalności 

gospodarczej, należy zwrócić uwagę na dwa o najwyższej medianie, tj. wewnętrzną potrzebę 
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działania (Mediana = 6, średnia = 5,14) oraz potrzebę dążenia do niezależności (Me = 6, średnia 

= 5,26). Jak się wydaje, są to ważne elementy osobowości przedsiębiorcy, które składają się na 

pozytywną motywację przedsiębiorczą. W opinii przedsiębiorców istotne jest również 

doświadczenie w danej branży (Ja = 5, średnia = 4,57) oraz chęć samorealizacji (Mediana = 5, 

średnia = 4,90). W opinii przedsiębiorców najmniejsze znaczenie ma cecha osobowościowa 

„skłonność do ponoszenia ryzyka” (Mediana = 4, średnia = 3,54). 

Wykres 24. W jakim stopniu poniższe bariery o charakterze popytowym są istotne w 
Państwa działalności gospodarczej? (1 - w ogóle nieistotne, 7 - bardzo istotne) 

 

Źródło: badania własne. 

Charakteryzując bariery, które miały największy wpływ na rozwój przedsiębiorstw, w opinii 

przedsiębiorców, należy zauważyć, że najważniejszym czynnikiem jest bardzo agresywna 

konkurencja między przedsiębiorcami na rynku, 50% populacji właścicieli firm wyraziło swoją 

opinię w ten sposób, zaznaczając odpowiedzi w przedziale 4-6 na skali Likerta. Należy zaznaczyć, 

że istotnym czynnikiem ograniczającym rozwój firmy jest również czynnik związany z 

obniżaniem cen. 
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Wykres 25. W jakim stopniu poniższe bariery podażowe są ważne w PAŃSTWA działalności 
gospodarczej? (1 - zupełnie nieistotne, 7 - bardzo istotne) 

 

 

Źródło: badania własne. 

Charakteryzując znaczenie barier związanych z podażą, należy zwrócić uwagę na dwie 

najważniejsze: niewystarczające zasoby finansowe przedsiębiorstw (Me = 4, średnia = 4,16) oraz 

brak wykwalifikowanej kadry (Me = 4, średnia = 4,20). Pozostałe czynniki mają Me = 3, a 

rozproszenie 50% odpowiedzi wśród respondentów wskazuje na niską koncentrację odpowiedzi 

przedsiębiorców określających swoje podejście do charakteryzowanych zmiennych. Wydaje się, 

że problem ze słabo wykwalifikowaną kadrą jest powszechny i często artykułowany przez 

wszystkich przedsiębiorców, podobnie jak niewystarczające środki finansowe, które mogą 

tworzyć bariery podażowe. 
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Wykres 26. W jakim stopniu poniższe czynniki stanowią obecnie barierę rozwojową dla 
firm? (1 - nieistotna bariera, 7 - bardzo istotna bariera) 

 

Źródło: badania własne. 

Opisując bariery rozwoju w opinii przedsiębiorców, należy zauważyć, że cztery z nich zostały 

określone jako najważniejsze, a przede wszystkim zbyt wysokie podatki (Me = 5, średnia = 4,89). 

Kolejną bardzo ważną zmienną jest konkurencja ze strony dużych podmiotów rynkowych (Me = 

5, średnia = 4,58). Dwie pozostałe to niedostateczna informacja o pomocy z funduszy 

europejskich (Me = 5, średnia = 4,05) oraz ograniczenia pandemiczne (Me = 5, średnia = 4,44). 
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Zdefiniowane zmienne stanowiące bariery rozwojowe, istotnie ograniczają zdolność firmy do 

konkurowania i w zdecydowanej większości przypadków są zmiennymi obiektywnymi, na które 

firmy nie mają bezpośredniego wpływu. 

Wykres 27. Skąd czerpie Pan/Pani informacje związane z prowadzeniem firmy na obecnym 
etapie jej rozwoju? (Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które dotyczą Państwa)

 

Źródło: badania własne. 

Z perspektywy zakładania przedsiębiorstwa bardzo ważne jest pozyskanie informacji na temat 

branży, w której przedsiębiorca zamierza działać. Jak się okazuje, największe znaczenie w 

pozyskiwaniu informacji o możliwościach poszczególnych branż, a co za tym idzie założeniu 

przedsiębiorstwa, mają portale społecznościowe 15,35% wskazań w grupie przedsiębiorców, a 

następnie portale specjalistyczne i branżowe 12,72%. Trzecim ważnym sposobem poszukiwania 

informacji pomocnych w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej są informacje 

uzyskane od rodziny i znajomych 10,53%. Jak się okazuje, dzielenie się takimi informacjami w 

grupach nieformalnych jest istotne dla kreowania postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie.  
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Wykres 28. Jakiego rodzaju wsparcie oferuje przedsiębiorcom otoczenie instytucjonalne w 
Państwa regionie?

Źródło: badania własne. 

W zakresie wsparcia oferowanego przez otoczenie instytucjonalne przedsiębiorcy wskazywali 

następujące odpowiedzi: doradztwo w zakresie projektów rozwojowych (68,25%) oraz wsparcie 

w zakresie materiałów promocyjnych i informacyjnych (66,67%). Najrzadziej, zdaniem 

przedsiębiorców, pojawiały się takie formy wsparcia jak: tereny pod inwestycje (28,57%) oraz 

obniżanie podatków i opłat lokalnych (41,27%). 
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Wykres 29. Jakie jest znaczenie następujących czynników - cech środowiska lokalnego 
(gminy/miasta) dla rozwoju Pana/Pani przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu? (1 - 

zupełnie nieistotne, 7 - bardzo istotne)  
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Analizując odpowiedzi dotyczące cech czynników środowiska lokalnego wpływających na 

osiąganie sukcesu przez przedsiębiorców, można zauważyć dość wyrównane wskazania. 

Najwyższe wskazania dotyczą dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej (szybki Internet) 

(mediana = 5, średnia = 4,94), a także życzliwości społeczności lokalnej wobec firmy; dobrych 

relacji ze społecznością lokalną; trwałej sieci kontaktów i więzi społecznych (mediana = 5, 

średnia = 4,59). Najmniejsze znaczenie respondenci przypisali obecności specjalnych stref 

ekonomicznych (mediana = 4, średnia = 3,94). 
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Wykres 30. Jak ważne są wymienione poniżej czynniki-charakterystyki otoczenia 
instytucjonalnego dla rozwoju Państwa przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu (1 - 
zupełnie nieważne, 7 - bardzo ważne)  
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Źródło: badania własne. 

Respondenci zostali również poproszeni o wskazanie znaczenia czynników otoczenia 
instytucjonalnego w rozwoju i sukcesie ich firm. Najwyżej ocenionymi czynnikami były: 
możliwość kontaktów i współpracy z innymi przedsiębiorcami w formie stowarzyszeń 
gospodarczych (mediana = 5, średnia = 4,66) oraz przestrzeganie przez jednostki samorządu 
terytorialnego zasad udzielania zamówień publicznych (mediana = 5, średnia = 4,51). Czynnikiem 
o najmniejszym znaczeniu okazały się opracowane miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego (mediana = 4, średnia = 3,82). 

Wykres 31. Jak ważne dla rozwoju Państwa przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu są 
wymienione poniżej czynniki - możliwości działań wspierających ze strony otoczenia 

instytucjonalnego? (1 - zupełnie nieistotne, 7 - bardzo istotne) 

 

 

 

Źródło: badania własne. 
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Ocena działań wspierających dokonana przez otoczenie instytucjonalne okazała się dość 

jednorodna. Praktycznie wszystkie wskazane czynniki okazały się wysoko ocenione (a więc 

ważne), uzyskując medianę 5 (w skali 1-7) i wysoką średnią. 

Wykres 32. Jakie wsparcie jest oferowane przedsiębiorcom przez otoczenie instytucjonalne 
w Twoim regionie w obszarze doradztwa biznesowego? 

 

Źródło: badania własne. 

Jeśli chodzi o oczekiwania respondentów w zakresie wsparcia w ramach doradztwa 

biznesowego, to najczęściej wskazywane były odpowiedzi: wsparcie de minimis (80,95%) oraz 

doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału i inwestorów (73,02%). Najmniej pomocy 

oczekiwano w zakresie eksportu produktów (może to wynikać ze specyfiki badanych firm i braku 

ich aktywności międzynarodowej) oraz marketingu internetowego (przedstawiciele firm mogą 

posiadać znaczne umiejętności w tym zakresie). 

  

68.25

60.32

57.14

73.02

65.08

80.95

65.08

69.84

31.75

39.68

42.86

26.98

34.92

19.05

34.92

30.16

Łączenie młodych start-upów z dobrze już
funkcjonującymi firmami

Marketing internetowy

Eksport produktów

Doradztwo w zakresie wspierania firm w pozyskiwaniu
kapitału i inwestorów

Pozyskiwanie kapitału i inwestorów

Pomoc publiczna, w tym pomoc de minimis

Zarządzanie projektami

Usługi inkubacji

Tak(%) Nie(%)



 

45 
 GRANT AGREEMENT: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

Wykres 33. Jakiego rodzaju wsparcia oczekiwałby Pan/Pani od otoczenia 
instytucjonalnego w swoim regionie w zakresie usług specjalistycznych (%)?

 

Źródło: badania własne. 

Jeśli chodzi o usługi specjalistyczne, najbardziej oczekiwana jest pomoc w doradztwie w zakresie 

m.in. podatków. Wskazuje na to aż 76,19% respondentów. Najmniejszym zainteresowaniem 

respondentów cieszą się dość specyficzne usługi, takie jak: druk wielkoformatowy i druk 3D. 
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4. Odpowiedzi z części “Planuję założenie firmy”  

Wykres 34. Ile lat pracowałeś/łaś wcześniej jako osoba zatrudniona? 

 

Źródło: badania własne. 

Wykres przedstawia doświadczenie zawodowe respondentów, którzy planują założyć 

działalność gospodarczą. Z danych wynika, że większość osób (31,84%) nie ma doświadczenia w 

prowadzeniu działalności gospodarczej. Są one jednak zdecydowane na podjęcie ryzyka i 

prowadzenie własnej działalności gospodarczej, co jest zapewne związane z wiarą we własne 

możliwości oraz/lub trudnościami w znalezieniu satysfakcjonującej pracy na rynku. Ponadto są 

to osoby młode, dobrze wykształcone, znające w dużym stopniu swoje najbliższe otoczenie i 

otaczający je świat. Należy również podkreślić, że drugą co do wielkości grupą respondentów są 

osoby, które wcześniej pracowały od 2 do 5 lat (27,93%), a następnie te, które posiadają ponad 

6-letnie doświadczenie zawodowe (21,79%). Charakteryzując te grupy trzeba zauważyć, że tak 

długi staż pracy pozwala na dobre oszacowanie szans i zagrożeń na rynku pracy, a chęć bycia 

przedsiębiorcą jest podbudowana nie tylko pomysłem na firmę, ale także doświadczeniem 

zwiększającym szanse firmy w procesie konkurowania. Najmniejszą grupę stanowili 

przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność gospodarczą (2,79%) i zamierzają otworzyć 

kolejne przedsiębiorstwo. 
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Wykres 35. Jaki będzie sektor Twojej działalności? (wybierz tylko 1)?

 

Źródło: badania własne. 

Wykres przedstawia branże, w których respondenci chcieliby prowadzić swoją działalność. Jak 

się okazuje, największą popularnością cieszy się edukacja i usługi społeczne, 23,24% 

respondentów chce świadczyć usługi edukacyjne i społeczne na rzecz społeczeństwa. Jest to 

zapewne związane z doświadczeniem respondentów związanym bezpośrednio z ich procesem 

edukacyjnym i działalnością na uczelniach w zakresie świadczenia usług społecznych (w 

szczególności dotyczy to osób bez wcześniejszego doświadczenia biznesowego). Druga 

najbardziej atrakcyjna branża, w której przedsiębiorcy chcieliby zaistnieć związana jest z 

marketingiem i reklamą (21,83%), jest to zazwyczaj branża zdominowana przez młodych 

kreatywnych ludzi realizujących się w procesie komunikacji rynkowej, należy również 

podkreślić, że największą grupę wśród badanych stanowili ludzie młodzi. Trzecia pod względem 

popularności jest branża finansowa (16,90%). ICT to branża, w której odsetek wskazań był 

jednym z najniższych (5,63%). 
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Wykres 36. Następujące czynniki mojego życia będą odgrywały rolę "pro" lub "contra" dla 
rozwoju mojej firmy. "Pro" odnosi się do czynników, które mają pozytywny wpływ na 
rozwój firmy. "Contra" oznacza wpływ negatywny, ograniczający. 

 

Źródło: badania własne. 

Podobnie jak w przypadku przedsiębiorców, respondenci planujący założenie firmy zostali 

zapytani o to, jakie czynniki ograniczałyby rozwój ich firmy (contra), a jakie miałyby pozytywny 

wpływ (pro). Należy zaznaczyć, że odpowiedzi były dość pozytywne, gdyż większość czynników 

uznano za sprzyjające rozwojowi biznesu. Dotyczy to przede wszystkim kwalifikacji 

respondentów. Nieco ponad 17% respondentów stwierdziło, że jest to czynnik mający 

negatywny, ograniczający wpływ. Pozytywnie oceniono również osobowość. 

Najwięcej negatywnych odpowiedzi uzyskały opcje "pieniądze" oraz "zasoby/wsparcie 

instytucjonalne". Zaraz za nimi znalazły się czynniki związane z rodziną i relacjami osobistymi. 
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Wykres 37. Jakie są, Pana(i) zdaniem, najważniejsze zalety pracy na własny rachunek? 
(skala od 1 do 7; gdzie 1 oznacza najmniejszą zaletę, a 7 największą zaletę) 

 

Źródło: badania własne. 

Charakteryzując wykres, należy podkreślić, że opinia respondentów na temat istotnych zalet 

samozatrudnienia była mierzona postawą przedsiębiorców. W badaniu wykorzystano 7 

czynników mierzonych za pomocą skali Likerta (od 1 do 7; gdzie 1 oznacza najmniejszą zaletę, a 

7 największą). Badania wskazują, że najwyższa mediana (Me = 6) występuje dla czynników 

"umiejętność zarządzania czasem pracy" (średnia = 5,24) oraz "samorealizacja i robienie tego, co 

się kocha" (średnia = 5,98). To ostatnie stwierdzenie jako jedyne nie uzyskało odpowiedzi 1 i 2, a 

najniżej 3. Na uwagę zasługuje kwestia finansowa "satysfakcjonujące korzyści finansowe", która 

wydaje się mieć najniższe znaczenie (średnia = 4,53). Z wykresu wynika, że w zasadzie wszystkie 
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korzyści są oceniane wysoko, jednak przyszli przedsiębiorcy lepiej niż korzyści finansowe 

oceniają czynniki związane z samorozwojem i byciem "panem własnego czasu". 

Wykres 38. What are, in your opinion, the essential disadvantages of self-employment? 
(scale from 1 to 7; where 1 means the smallest disadvantage and 7 means the biggest 
disadvantage) 

 

Źródło: badania własne. 

W podobny sposób osoby planujące założenie działalności gospodarczej oceniały wady 

samozatrudnienia (od 1 do 7; gdzie 1 oznacza najmniejszą wadę, a 7 największą wadę). Badania 

wskazują, że najwyższa mediana (Me = 5) występuje wśród 3 czynników: "niskie wyniki 
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finansowe w stosunku do włożonego wysiłku i ryzyka" (średnia = 4,79), "ciągła niepewność co 

do powodzenia firmy" (średnia = 4,92) oraz "stres wynikający z licznych kontroli" (średnia = 

4,79). Należy zwrócić uwagę, że najmniejszą istotność ma czynnik zazdrości o innych (Me = 3, 

średnia = 3,26). Z wykresu wynika, że najistotniejszymi wadami i obawami przyszłych 

przedsiębiorców są czynniki związane z niepewnością, stresem i strachem. 

Wykres 39. Jakie są najważniejsze umiejętności dla samo-zatrudnienia kobiet (proszę 
wybrać maksymalnie 5 najbardziej odpowiednich odpowiedzi)  

 

Źródło: badania własne. 

Planujący swój biznes zostali zapytani o najważniejsze umiejętności dla kobiet 

(samozatrudnionych). Mogli wybrać do 5 odpowiedzi z listy podanej w kwestionariuszu. Trzy 

najpopularniejsze odpowiedzi to: zarządzanie czasem (8,6%), komunikacja (7,8%) i 

rozwiązywanie problemów (7,8%). Najrzadziej wybierane odpowiedzi to: zarządzanie 
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technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (1,59%), umiejętności interpersonalne (2,55%) 

oraz inicjatywa (2,71%). 

Wykres 40. Jakie są najważniejsze czynniki zniechęcające do rozpoczęcia działalności 
(wybierz maksymalnie 5 odpowiedzi) 

 

Źródło: badania własne. 

Respondenci planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej zostali poproszeni o wskazanie 

maksymalnie 5 czynników zniechęcających ich do podjęcia tego kroku. Najczęściej wskazywaną 

odpowiedzią było zbyt duże ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

(11,61%). Kolejnym czynnikiem jest brak własnych środków finansowych (10,18%) oraz brak 

pomysłu na firmę (10%) i obawa, że coś pójdzie nie tak (10%). Najrzadziej wskazywano na 

nadmierną biurokrację (7,14%) oraz brak odpowiednich kompetencji (7,68%). 
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Wykres 41. What soft competences are most important for entrepreneurs (scale from 1 to 7; 
where 1 means very low importance and 7 means very high importance)? 

 

Źródło: badania własne. 

Ocena kompetencji miękkich przez osoby planujące założenie firmy odbywała się na skali od 1 do 

7 (gdzie 7 oznaczało najważniejszą kompetencję). Większość odpowiedzi mieściła się w 

przedziale od 4 do 7. Dla większości czynników mediana wyniosła 5. Oznacza to, że 

przedsiębiorcy generalnie uważają wyżej wymienione kompetencje za ważne. W przypadku 3 

kompetencji mediana wyniosła 6 i były to: elastyczność (średnia = 5,18), dobra organizacja czasu 

pracy (średnia = 5,42) oraz komunikatywność (średnia = 5,32). Poza wymienionymi 

odpowiedziami, jeszcze dwie odpowiedzi, którym udało się uzyskać maksymalną ocenę 7, to: 

pewność siebie (średnia = 5,36) i podejmowanie decyzji (średnia = 5,36). 



 

54 
 GRANT AGREEMENT: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

Wykres 42. Assess your soft competences (scale from 1 to 7; where 1 means very low 
competencies and 7 means very high competencies) 

 

Źródło: badania własne. 

Następnie respondenci zostali poproszeni o ocenę własnych kompetencji miękkich w skali 1-7 (1 

- kompetencje niskie, 7 - kompetencje wysokie). Praktycznie dla wszystkich kompetencji mediana 

wynosi 5, co oznacza, że przyszli przedsiębiorcy oceniają swoje kompetencje bardzo wysoko. W 

przypadku dwóch kompetencji rozrzut odpowiedzi wśród respondentów był mniejszy (wybrane 

oceny mieściły się w przedziale od 3 do 6) i są to: skłonność do podejmowania ryzyka (średnia = 

4,49) oraz asertywność (średnia = 4,58). Prawdopodobnie sam fakt planowania działalności 



 

55 
 GRANT AGREEMENT: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

gospodarczej sprawia, że respondenci wysoko oceniają skłonność do podejmowania ryzyka. 

Prowadzenie działalności gospodarczej z założenia może być traktowane jako podejmowanie 

ryzyka. 
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Wykres 43. Jak oceniasz cechy / umiejętności i zachowanie kobiet-przedsiębiorców? (skala 
od 1 do 7; gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 7 najwyższą) 

 

Źródło: badania własne 

Respondenci zostali poproszeni o ocenę umiejętności i zachowań kobiet-przedsiębiorców (w 

skali od 1 do 7; gdzie 1 oznacza wynik najniższy, a 7 wynik najwyższy). Z badań wynika, że oceny 
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były dość wyrównane, na co wskazuje mediana (Me = 5). W dwóch przypadkach oceny 

wyróżniały się i były wyższe. Są to: umiejętność budowania zespołów i tworzenia warunków do 

pracy zespołowej (średnia = 5,22) oraz pasja i zaangażowanie (średnia = 5,40). Niższe średnie 

uzyskały stwierdzenia "skłonność do podejmowania ryzyka" (średnia = 4,67) oraz "odporność na 

stresy i porażki" (średnia = 4,72). 
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Wykres 44. Jak oceniasz cechy / umiejętności i zachowanie mężczyzn-przedsiębiorców? 
(skala od 1 do 7; gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 7 najwyższą)

Źródło: badania własne. 
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Respondenci zostali również poproszeni o ocenę umiejętności i zachowań mężczyzn 

przedsiębiorców (w skali od 1 do 7; gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 7 najwyższą). Badania 

wskazują, że oceny były dość wyrównane, na co wskazuje mediana (Me = 5). W jednym 

przypadku oceny były wyższe: pewność siebie, ambicja (mediana = 6, średnia = 5,41). Najniżej 

oceniono "łączenie zadań rodzinnych i służbowych" (mediana = 4, średnia = 4,29). Wykres dla 

tych wartości jest dłuższy, co oznacza, że odpowiedzi były rozproszone i większość 

respondentów nie była zgodna w swojej ocenie. Wyższe, niż w innych przypadkach, średnie 

odpowiedzi uzyskały skłonność do podejmowania ryzyka (średnia = 5,25) oraz znajomość rynku, 

na którym firma będzie działać (średnia = 5,25). 

Wykres 45. Odnieś się do poniższych stwierdzeń. Wybierz tak, jeśli zgadzasz się ze 
stwierdzeniem. Wybierz nie, jeśli nie zgadzasz się ze stwierdzeniem.  

 

Źródło: badania własne. 
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Wykres 46. Jaki kapitał był potrzebny do uruchomienia działalności gospodarczej? (%) 

 

Źródło: badania własne. 

Respondenci planujący założenie firmy zostali poproszeni o wskazanie źródeł finansowania 

swojej działalności. Zdecydowanie najwięcej odpowiedzi dotyczyło środków własnych (21,91%). 

Na kolejnych miejscach znalazły się: linia kredytowa w rachunku bankowym (11,60%), dotacje z 

Europejskiego Funduszu Społecznego (10,82%) oraz pożyczka od rodziny i znajomych (8,25%). 

Można zauważyć, że w podmiotach komercyjnych na początku drogi biznesowej dominuje dość 

konserwatywne podejście i niechęć do dużego zadłużania się. Może to wynikać z dużej 

niepewności czasów rozpoczynania działalności gospodarczej (w tym Covid-19). Z drugiej strony 

może to wynikać z trudności w uzyskaniu kredytu, co może być związane z brakiem 

doświadczenia i rygorystycznymi procedurami instytucji finansowych. 
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Wykres 47. W jakim stopniu poniższe czynniki zewnętrzne (obiektywne) były ważne dla 
Twojej decyzji o założeniu firmy? (1 - w ogóle nieważne, 7 - bardzo ważne)  

 

Źródło: badania własne. 

Future entrepreneurs were asked to what extent certain external factors were important for their 

decision to start a business (1 - not important at all, 7 - very important). The highest scores were 

obtained by the following answers: favorable market circumstances (median = 4, mean = 4.10), 

family ties (median = 4, mean = 3.55), the need to combine family responsibilities with work 

(median = 4, mean = 3, 90). The lowest rating was for the option "no other employment 

opportunities" (median = 3, mean = 3.43). This means that for the majority of those planning a 

business, the motivation was not negative.  
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Przyszłym przedsiębiorcom zadano pytanie, w jakim stopniu określone czynniki zewnętrzne były 

ważne dla ich decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej (1 - zupełnie nieważne, 7 - bardzo 

ważne). Najwyższe oceny uzyskały następujące odpowiedzi: korzystna sytuacja na rynku 

(mediana = 4, średnia = 4,10), więzi rodzinne (mediana = 4, średnia = 3,55), konieczność łączenia 

obowiązków rodzinnych z pracą (mediana = 4, średnia = 3,90). Najniżej oceniona została opcja 

"brak innych możliwości zatrudnienia" (mediana = 3, średnia = 3,43). Oznacza to, że dla 

większości osób planujących działalność gospodarczą motywacja nie była negatywna. 

Wykres 48. W jakim stopniu poniższe czynniki wewnętrzne (subiektywne) były ważne dla 
Twojej decyzji o rozpoczęciu działalności? (1 - w ogóle nieważne, 7 - bardzo ważne)  

 

Źródło: badania własne. 
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Respondenci planujący działalność gospodarczą zostali również zapytani o to, w jakim stopniu 

pewne czynniki wewnętrzne były ważne dla ich decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej 

(1 - w ogóle nie ważne, 7 - bardzo ważne). Tutaj odpowiedzi były wyższe niż w poprzedniej sekcji. 

W przypadku pięciu czynników mediana wyniosła 5 i są to: wewnętrzna potrzeba działania 

(średnia = 4,66), dążenie do niezależności (średnia = 4,74), potrzeba godziwego wynagrodzenia 

(średnia = 4,50), chęć udowodnienia własnej wartości (średnia = 4,68) oraz chęć samorealizacji 

(średnia = 4,99). Najniżej oceniono chęć zalegalizowania prowadzonej działalności (mediana = 4, 

średnia = 4,09). 

Wykres 49. W jakim stopniu poniższe bariery popytowe są ważne w Twojej działalności 
biznesowej? (1 - w ogóle nieważne, 7 - bardzo ważne)  

Źródło: badania własne. 
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Przyszłych przedsiębiorców zapytano również, w jakim stopniu pewne bariery o charakterze 

popytowym są ważne w ich działalności gospodarczej (1 - w ogóle nie są ważne, 7 - bardzo 

ważne). Generalnie odpowiedzi były bardzo zbliżone, ale największą obawą wydają się być 

obniżki cen przez konkurencję (średnia = 4,45). 

 

Wykres 50. W jakim stopniu poniższe bariery podażowe są ważne w Twojej działalności 
biznesowej? (1 - w ogóle nieważne, 7 - bardzo ważne)  

 

Źródło: badania własne. 
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Respondentów zapytano następnie, w jakim stopniu pewne bariery o charakterze podażowym są 

istotne w ich działalności gospodarczej (1 - w ogóle nieistotne, 7 - bardzo istotne). Ponownie, 

oceny były bardzo zbliżone (mediana = 4 dla większości odpowiedzi), a największym problemem 

wydaje się być brak wykwalifikowanego personelu (mediana = 5, średnia = 4,39). 

Wykres 51. W jakim stopniu poniższe czynniki stanowią obecnie barierę rozwoju firm? (1 - 
mało istotna bariera, 7 - bardzo ważna bariera)  

 

Źródło: badania własne. 
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Grupę planującą działalność gospodarczą poproszono o ocenę, w jakim stopniu pewne czynniki 

stanowią obecnie barierę w rozwoju firm (1 - bariera nieistotna, 7 - bariera bardzo istotna). 

Zdaniem respondentów, trzy najważniejsze obecnie bariery to: zbyt wysokie podatki (mediana = 

5, średnia = 4,85), brak dostatecznej informacji o środkach pomocowych z funduszy unijnych 

(mediana = 5, średnia = 4,73) oraz ograniczenia spowodowane pandemią (mediana = 5, średnia 

= 4,79). Należy również zwrócić uwagę na dwa czynniki, w przypadku których rozrzut 

odpowiedzi jest niewielki, co oznacza, że respondenci byli dość jednomyślni w swojej ocenie. Są 

to: trudności w uzyskaniu kredytów (średnia = 4,37) oraz słaby popyt i zła koniunktura (średnia 

= 4,57). Najniżej ocenioną odpowiedzią jest brak dostępu do nowych technologii (mediana = 4, 

średnia = 3,87), co oznacza, że dla większości respondentów nie jest to istotna bariera. 

Wykres 52. Skąd czerpiesz informacje związane z prowadzeniem firmy na obecnym etapie 
rozwoju firmy? (Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które dotyczą Ciebie) 

 

Źródło: badania własne. 

W kolejnym pytaniu respondenci zostali zapytani o to, skąd czerpią informacje związane z 

prowadzeniem firmy na obecnym etapie rozwoju. Mieli oni możliwość zaznaczenia kilku 

odpowiedzi. Najczęściej wybierane były następujące odpowiedzi: portale społecznościowe 

(13,66%), portale i strony specjalistyczne (12,73%), media (radio, telewizja) (10,88%). 

Najmniejszą liczbę odpowiedzi stanowiły billboardy i prasa branżowa (po 6,48%). 
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Wykres 53. Jakie wsparcie jest oferowane przedsiębiorcom przez otoczenie instytucjonalne 
w Twoim regionie 

 

Źródło: badania własne. 

Następnie respondenci zostali zapytani o to, jakiego rodzaju wsparcie oferuje przedsiębiorcom 

otoczenie instytucjonalne w ich regionie. Należy zwrócić uwagę, że rozkład odpowiedzi w 

większości przypadków jest bardzo równomierny. Oznacza to, że pomiędzy regionami występują 

dość duże różnice. Jedne oferują daną usługę, a inne nie. Możliwe jest również, że respondenci nie 

wiedzą o istnieniu konkretnego wsparcia, co oznaczałoby złą politykę promocyjną i informacyjną 

instytucji otoczenia biznesu. Największa liczba respondentów wskazała na brak punktów 

oferujących doradztwo prawne i finansowe (58,26%). Drugim najsilniejszym wskazaniem na 

brak wsparcia był networking (55,65%). Większość respondentów wskazała na istnienie 

finansowania i organizowania kursów dla przedsiębiorców (59,13%) i szkoleń (54,78%) oraz 

wsparcia finansowego w postaci poręczeń i pożyczek (53,91%). 

54.78

48.7

54.78

44.35

49.57

51.3

59.13

52.17

46.96

50.43

41.74

50.43

53.91

45.22

51.3

45.22

55.65

50.43

48.7

40.87

47.83

53.04

49.57

58.26

49.57

46.09

Szkolenia

Pomoc w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej

Współpraca w budowaniu relacji z instytucjami
publicznymi

Networking

Wsparcie w przygotowaniu materiałów informacyjnych i
promocyjnych

Doradztwo przy projektach rozwojowych

Finansowanie i organizowanie szkoleń dla
przedsiębiorców

Promocja przedsiębiorczości w regionie

Akcje promujące lokalne firmy i ich produkty

Działki pod inwestycje

Punkt obsługi biznesu oferujący porady prawne,
finansowe, księgowe itp.

Lokale udostępniane na preferencyjnych warunkach

Wsparcie finansowe (gwarancje i pożyczki)

Tak (%) Nie (%)



 

68 
 GRANT AGREEMENT: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

Wykres 54. Jakie znaczenie dla rozwoju Twojego przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu 
mają następujące czynniki - charakterystyka środowiska lokalnego (gminy / miasta)? (1 - 
w ogóle nieważne, 7 - bardzo ważne)  

 

Źródło: badania własne. 
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Respondentów zapytano, jakie znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa mają niektóre czynniki 

związane z cechami środowiska lokalnego (gminy/miasta) (1 - w ogóle nieistotne, 7 - bardzo 

istotne). Charakteryzując wykres, należy podkreślić, że najwyższa mediana (Me = 5) występuje 

dla większości czynników. Dwa najwyższe wskazania to: odpowiedni poziom usług 

telekomunikacyjnych, takich jak szerokopasmowy Internet (średnia = 4,87) oraz przychylność 

społeczności lokalnej i sieć kontaktów oraz więzi społecznych (średnia = 4,96). Zaskakujące może 

się wydawać, że czynnik ten został wskazany jako ważniejszy od innych "twardszych" czynników. 

Jednocześnie pokazuje to, że mniejsze firmy lokalne często potrzebują odpowiedniego kapitału 

społecznego i opierają się na właściwych relacjach. Najniżej oceniono czynnik "odpowiednie 

wyposażenie w infrastrukturę drogową, tj. bliskość dróg ekspresowych i autostrad" (mediana = 

4, średnia = 4,16). Dla niektórych firm, w zależności od branży, w której działają, może to nie być 

istotny czynnik. 
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Wykres 55. Jak ważne dla rozwoju Państwa przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu są 
wymienione poniżej czynniki-cechy otoczenia instytucjonalnego? (1 - w ogóle nieważne, 7 - 
bardzo ważne)  

 

Źródło: badania własne. 
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Kolejne pytanie skierowane do osób planujących założenie firmy dotyczyło takich czynników jak 

cechy otoczenia instytucjonalnego sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstw i osiąganiu sukcesu 

(oceny na skali 1 - zupełnie nieważne, 7 - bardzo ważne). Generalnie wszystkie czynniki zostały 

ocenione bardzo wysoko (mediana = 5). Najwyższą średnią (4,97) uzyskała odpowiedź "sprawnie 

działające organy administracji publicznej". Jest to również jedyny czynnik, któremu nikt nie 

przyznał najniższej oceny - 1. Najniżej oceniono "przygotowanie planów zagospodarowania 

przestrzennego (mediana = 4, średnia = 4,16). W zależności od branży, w jakiej mają działać 

przedsiębiorcy, może się okazać, że jest to czynnik nieistotny. 
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Wykres 56. Jak ważne dla rozwoju Twojego przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu są 
wymienione poniżej czynniki - możliwości wsparcia działalności z otoczenia 
instytucjonalnego? (1 - w ogóle nieważne, 7 - bardzo ważne)  

 

Źródło: badania własne. 

Kolejne pytanie skierowane do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej 

brzmiało: Jak ważne dla rozwoju Pana/Pani firmy i osiągnięcia sukcesu są wymienione poniżej 

czynniki - możliwości działań wspierających ze strony otoczenia instytucjonalnego (1 - w ogóle 

nie ważne, 7 - bardzo ważne). Również w tym przypadku respondenci byli zgodni i oceniali 

poszczególne czynniki bardzo wysoko (mediana = 5). Najwyższą średnią (4,97) uzyskał czynnik 

"możliwość uzyskania pomocy jako element działań wspierających przedsiębiorczość przez tzw. 



 

73 
 GRANT AGREEMENT: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

instytucje otoczenia biznesu (np. centra przedsiębiorczości, centra transferu technologii)". 

Największa zgodność wśród oceniających dotyczyła znaczenia czynnika "możliwość uzyskania 

pomocy ze strony jednostek samorządu terytorialnego w zakresie doradztwa prawnego i 

gospodarczego (np. organizacja bezpłatnych porad prawnych)". Jest to spójne z odpowiedziami 

na jedno z poprzednich pytań, gdzie respondenci stwierdzili, że w ich regionie brakuje tego typu 

usług. 
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Wykres 57. Jakiego wsparcia oczekiwałbyś od otoczenia instytucjonalnego w swoim 
regionie w zakresie doradztwa biznesowego? 

 

Źródło: badania własne 

W kolejnej części badania podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakiego wsparcia respondenci 

oczekują od otoczenia instytucjonalnego w swoim regionie w zakresie różnego rodzaju 

doradztwa. Pierwsze z serii pytań dotyczyło doradztwa biznesowego. Największy odsetek 

odpowiedzi dotyczył doradztwa w zakresie konkretnych tematów, np. podatków (76,52%). Na 
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kolejnym miejscu znalazło się wsparcie w zakresie pomocy de minimis (73,91%). Trzeci temat to 

łączenie młodych start-upów z już działającymi z sukcesem firmami (71,30%). Najmniej wskazań 

dotyczyło usług prototypowania, modelowania 3d i druku 3d (41,74%), które są usługami dość 

specyficznymi, niekoniecznie przydatnymi z punktu widzenia większości przedsiębiorców. 

Wykres 58. Jakiego wsparcia oczekiwałbyś od otoczenia instytucjonalnego w swoim regionie 
w zakresie usług specjalistycznych? 

 

Źródło: badania własne 

Analizując wykres dotyczący wsparcia instytucjonalnego dla osób planujących założenie 

przedsiębiorstwa, należy podkreślić, że oczekują oni wsparcia ze strony instytucjonalnego 

otoczenia biznesu i jak wynika z badań, aż 76,52% respondentów potrzebuje doradztwa w 

zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, przede wszystkim podatkowego i innych 

tematów eksperckich, aby zmniejszyć ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Z kolei 

drugą co do wielkości grupą działań wspierających przedsiębiorców jest pomoc w zakresie 

patentów i praw autorskich (69,57%), jest ona związana przede wszystkim z branżą, w której 

zamierza się prowadzić działalność gospodarczą i najczęściej dotyczy innowacji produktowych i 
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marketingowych. Trzecią najważniejszą grupą wsparcia instytucjonalnego jest obsługa 

finansowa (66,09%) przedsiębiorstwa, szczególnie w zakresie pozyskiwania i obsługi linii 

kredytowych zaciąganych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Wykres 59. Jakiego rodzaju wsparcia oczekujesz od otoczenia instytucjonalnego w swoim 
regionie w zakresie innych usług? 

 

Źródło: badania własne 

Ostatnie pytanie z serii brzmiało "Jakiego wsparcia oczekiwałby Pan/Pani od otoczenia 

instytucjonalnego w swoim regionie w zakresie innych usług?". Tutaj przedsiębiorcy najczęściej 

wskazywali na wynajem sal konferencyjnych/szkoleniowych (63,48%). Mniejsze jest 

zainteresowanie wynajmem powierzchni biurowej na godziny w modelu co-workingowym 

(55,65%). 

 

  

63.48

61.74

55.65

62.61

36.52

38.26

44.35

37.39

Usługi wynajmu sal szkoleniowych /
konferencyjnych

Usługi biura wirtualnego

Wynajem biur na godziny / elastyczne modele
coworkingowe

Wynajem sal biznesowych z możliwością
prowadzenia wideokonferencji

Tak (%) Nie (%)



 

77 
 GRANT AGREEMENT: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

5. Odpowiedzi z części “pracuję w instytucji”  

Przedstawiciele instytucji zostali zapytani o najważniejsze umiejętności dla kobiet w zakresie 

(samo)zatrudnienia. Mogli wybrać do 5 odpowiedzi z listy podanej w kwestionariuszu. 

Tabela13. Jakie są najważniejsze umiejętności dla (samo)zatrudnienia kobiet (proszę 
wybrać maksymalnie 5 najbardziej odpowiednich odpowiedzi)  

 
Liczba % 

Zarządzanie ICT 5 1,93 

E-marketing 12 4,63 

Projektowanie 2 0,77 

Empatia 4 1,54 

Umiejętności interpersonalne 13 5,02 

Praca zespołowa 12 4,63 

Samoorganizacja 12 4,63 

Kształcenie ustawiczne 6 2,32 

Analiza danych 9 3,47 

Zarządzanie czasem 23 8,88 

Rozwiązywanie problemów 24 9,27 

Komunikacja 25 9,65 

Krytyczne myślenie 10 3,86 

Przywództwo 4 1,54 

Inicjatywa 12 4,63 

Elastyczność i zdolność 

adaptacji 8 3,09 

Posiadana wiedza 5 1,93 

Zarządzanie finansami 22 8,49 

know-how 24 9,27 

Pewność siebie 15 5,79 

Elastyczność 2 0,77 

Podejmowanie decyzji 10 3,86 

Suma 259 100,00 

Źródło: badania własne 
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Trzy najczęściej wybierane odpowiedzi to: komunikacja (9,6%), rozwiązywanie problemów 

(9,3%) i know-how (9,3%). Najrzadziej wybierane odpowiedzi to: projektowanie (0,8%), 

odporność (0,8%), empatia (1,5%) i przywództwo (1,5%). 

Charakterystykę najważniejszych umiejętności związanych z samozatrudnieniem kobiet 

przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 60. Most important skills for women's (self) employability (up to 5 most 
appropriate answers) - structure of answers (%) 

 

Źródło: badania własne 
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Tabela14. Jakie są najważniejsze czynniki zniechęcające do rozpoczęcia działalności 
(wybierz maksymalnie 5 odpowiedzi)? 

Description  number % 

Brak własnych środków finansowych 26 11,35 

Brak wiedzy o możliwych do pozyskania źródłach finansowania 27 11,79 

Brak wiedzy na temat prowadzenia firmy 28 12,23 

Brak pomysłu na firmę 24 10,48 

Strach, że może się nie udać 19 8,30 

Zbyt duże ryzyko prowadzenia biznesu 23 10,04 

Nadmierna biurokracja 23 10,04 

Brak odpowiednich kompetencji i predyspozycji 10 4,37 

Brak sieci kontaktów biznesowych 14 6,11 

Brak wiedzy o instytucjach wspierających przedsiębiorczość 16 6,99 

Stres oraz ilość czasu i pracy związanej z prowadzeniem firmy 17 7,42 

Inne (jakie) 2 0,87 

Source: own calculation  

 

Przedstawiciele otoczenia instytucjonalnego zostali poproszeni o wskazanie, jakie są według nich 

najważniejsze czynniki zniechęcające do rozpoczęcia działalności gospodarczej (mogli wybrać 

maksymalnie 5 odpowiedzi). Najczęściej wybieraną odpowiedzią był "brak wiedzy na temat 

prowadzenia działalności gospodarczej" (12,23%). W dalszej kolejności znalazły się "brak wiedzy 

o możliwych do pozyskania źródłach finansowania" (11,79%) oraz "brak środków finansowych" 

(11,35%). Można zauważyć, że przedstawiciele instytucji dostrzegają problem, za który sami 

mogą być częściowo odpowiedzialni (brak wiedzy o źródłach finansowania). Co ciekawe, często 

wymieniany przez nich był również nadmiar biurokracji (10,04%). 
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Wykres 61. Jakie są najważniejsze czynniki zniechęcające do rozpoczęcia działalności 
(wybierz maksymalnie 5 odpowiedzi)? 

 

Źródło: badania własne. 

Najrzadziej wskazywaną odpowiedzią był brak odpowiednich umiejętności i predyspozycji 

przedsiębiorców. 
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Wykres 62. Jakie kompetencje są najważniejsze dla przedsiębiorców (skala od 1 do 7; gdzie 
1 oznacza bardzo małe znaczenie, a 7 bardzo duże)? 

 

Źródło: badania własne. 

Następnie przedstawiciele otoczenia instytucjonalnego zostali poproszeni o wskazanie, które 

umiejętności miękkie są według nich najważniejsze dla przedsiębiorców (skala od 1 do 7, gdzie 1 

oznacza bardzo małe znaczenie, a 7 - bardzo duże znaczenie). Generalnie praktycznie wszystkie 

z przedstawionych cech oceniane są jako ważne, gdyż mediana dla większości z nich wynosi 5. 

Najwyżej oceniono "podejmowanie decyzji" (średnia = 5,84), "odporność" (średnia = 5,43) oraz 

"pewność siebie" (średnia = 5,52). Najniższy wynik uzyskała "elastyczność" (średnia = 4,82). 



 

82 
 GRANT AGREEMENT: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

Wykres 63. Jak oceniasz cechy / umiejętności i zachowanie kobiet-przedsiębiorców? (skala 
od 1 do 7; gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 7 najwyższą)? 

 

Źródło: badania własne. 



 

83 
 GRANT AGREEMENT: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

The respondents were also asked to rate the skills and behavior of female entrepreneurs (on a 

scale from 1 to 7; where 1 means the lowest score and 7 means the highest score). Research shows 

that the ratings varied. In two cases, the scores stood out and were higher in terms of the median 

(median = 6). These are: passion and commitment (mean = 5.77), self-confidence, ambition (mean 

= 5.39) and combining family and business tasks (mean = 5.38). The lowest mean values were 

obtained for the statements "propensity to take and assess risks" (median = 4.5, mean = 4.73) and 

"belief in the possibility of achieving the set goals" (median = 5, mean = 4.75). 

Respondenci zostali również poproszeni o ocenę umiejętności i zachowań kobiet-

przedsiębiorców (w skali od 1 do 7; gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 7 najwyższą). Z badań 

wynika, że oceny były zróżnicowane. W dwóch przypadkach oceny wyróżniały się i były wyższe 

w stosunku do mediany (mediana = 6). Są to: pasja i zaangażowanie (średnia = 5,77), pewność 

siebie, ambicja (średnia = 5,39) oraz łączenie zadań rodzinnych z biznesowymi (średnia = 5,38). 

Najniższe wartości średnie uzyskano dla stwierdzeń "skłonność do podejmowania i oceny 

ryzyka" (mediana = 4,5, średnia = 4,73) oraz "wiara w możliwość osiągnięcia wyznaczonych 

celów" (mediana = 5, średnia = 4,75). 
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Wykres 64. W jakim stopniu poniższe czynniki stanowią obecnie barierę rozwoju firm? (1 - 
mało istotna bariera, 7 - bardzo ważna bariera)  

 

Źródło: badania własne. 



 

85 
 GRANT AGREEMENT: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

Tabela15. What kind of support is offered to entrepreneurs by institutional environment in 
your region? 

 

Respondenci zostali również poproszeni o wskazanie, w jakim stopniu dane czynniki stanowią 

obecnie barierę w rozwoju firm (1 - bariera nieistotna, 7 - bariera bardzo istotna). Dla większości 

zmiennych mediana odpowiedzi wyniosła 5, co oznacza, że poszczególne czynniki zostały 

ocenione jako poważne bariery. Najwyższą średnią uzyskała odpowiedź "skomplikowane 

przepisy prawne" (średnia = 5,35). W dalszej kolejności znalazły się "konkurencja ze strony 

dużych firm zagranicznych" (średnia = 5,24), "zbyt wysokie podatki" (średnia = 5,20) oraz 

"ograniczenia związane z pandemią" (średnia = 5,18). Najmniejsze znaczenie przypisano 

"trudnościom w uzyskaniu kredytów" (mediana = 4, średnia = 4,29). 

Opis Tak 
Tak 
(%) Nie 

Nie 
(%) 

Obniżenie lokalnych podatków i opłat 33 67,35 16 32,65 

Wsparcie finansowe (gwarancje i pożyczki) 28 57,14 21 42,86 

Lokale udostępniane na preferencyjnych warunkach 29 59,18 20 40,82 
Punkt obsługi biznesu oferujący porady prawne, 
finansowe, księgowe itp. 25 51,02 24 48,98 

Działki pod inwestycje 22 44,90 27 55,10 

Akcje promujące lokalne firmy i ich produkty 24 48,98 25 51,02 

Promocja przedsiębiorczości w regionie 29 59,18 20 40,82 
Finansowanie i organizowanie szkoleń dla 
przedsiębiorców 33 67,35 16 32,65 

Doradztwo przy projektach rozwojowych 35 71,43 14 28,57 
Wsparcie w przygotowaniu materiałów informacyjnych i 
promocyjnych 27 55,10 22 44,90 

Networking 24 48,98 25 51,02 
Współpraca w budowaniu relacji z instytucjami 
publicznymi 22 44,90 27 55,10 

Pomoc w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej 23 46,94 26 53,06 

Szkolenia 28 57,14 21 42,86 
Źródło: badania własne 
 



 

86 
 GRANT AGREEMENT: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

Wykres 65. The support is offered to entrepreneurs by institutional environment in your 
region – structure (%) 

 

Źródło: badania własne. 
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Wykres 66. Jakie znaczenie dla rozwoju Twojego przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu 

mają następujące czynniki - charakterystyka środowiska lokalnego (gminy / miasta)? (1 - 

w ogóle nieważne, 7 - bardzo ważne)  

Źródło: badania własne. 

Kolejna poruszona kwestia dotyczyła oceny znaczenia wybranych czynników dla rozwoju 

przedsiębiorstw i osiągnięcia sukcesu - cech środowiska lokalnego (gminy/miasta) (1 - w ogóle 

nie ważne, 7 - bardzo ważne). Przedstawiciele otoczenia biznesu największe znaczenie przypisali 
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"popytowi na produkty i usługi oferowane przez firmę na rynku" (średnia = 5,55). Kolejną 

najwyższą ocenę przyznano "odpowiedniemu wyposażeniu w infrastrukturę techniczną" 

(średnia = 5,53). Trudno się z tym nie zgodzić, jest to jedna z absolutnych konieczności i minimum 

dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Najmniej istotnym czynnikiem jest według respondentów 

"dostępność lokalnych ośrodków edukacyjnych i szkoleniowych" (średnia = 4,76). Warto zwrócić 

uwagę, że w zasadzie wszystkie czynniki zostały ocenione bardzo wysoko. W przypadku aż 

sześciu z nich najniższa ocena wyniosła 4. 
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Wykres 67. How important are the factors-characteristics of the institutional environment 
listed below for the development of enterprises and achieving success? (1 – not important 
at all, 7 – very important) 

Źródło: badania własne. 
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Ostatnie zadanie w skali 1-7 polegało na określeniu, jak ważne dla rozwoju przedsiębiorstw i 

osiągnięcia sukcesu są wymienione czynniki - możliwość wsparcia działań ze strony otoczenia 

instytucjonalnego (1 - zupełnie nieważne, 7 - bardzo ważne). Dla większości odpowiedzi mediana 

wyniosła 6. Najistotniejsza z punktu widzenia respondentów jest możliwość korzystania z 

publicznego wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego, w tym obniżenie 

podatków i opłat lokalnych, preferencyjne pożyczki itp. (mediana = 6, średnia 5,63). 

Wykres 68. Jakie wsparcie jest oferowane przedsiębiorcom przez otoczenie instytucjonalne 
w Twoim regionie (%) 

 

Źródło: badania własne. 
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Wykres 69. Jakiego wsparcia oczekiwałbyś od otoczenia instytucjonalnego w swoim 
regionie w zakresie doradztwa biznesowego? 

 

Źródło: badania własne. 

Charakteryzując formy wsparcia dla przedsiębiorców realizowane przez instytucje otoczenia 

biznesu, w opinii osób w nich pracujących, należy podkreślić, że najważniejszym wsparciem jest 

pomoc de minimis dla sektora MSP (68,75%) oraz pomoc w zarządzaniu projektami (również 

wskazana przez 68,75%). Na uwagę zasługuje również pomoc w inkubowaniu przedsiębiorstw 

(64,58%). Są to główne, w opinii osób pracujących w instytucjach otoczenia biznesu, formy 

wsparcia doradczego. 
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Wykres 70. What kind of support is offered from institutional environment in your region in 
the field of specialized services? 

 

Źródło: badania własne. 

Analizując wsparcie udzielane przez instytucje w postaci usług specjalistycznych, należy 

podkreślić dwie kategorie wsparcia, a mianowicie druk wielkoformatowy (70,83%) oraz 

specjalistyczne doradztwo (68,75%). Najrzadziej wskazywano na wsparcie w zakresie patentów 

i praw autorskich (37,50%). 
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6. Austria  

6.1 Odpowiedzi z części “Jestem przedsiębiorcą”  

Zapytani o największe zalety samozatrudnienia przedsiębiorcy z Austrii wystawiali wysokie 

oceny w skali od 1 do 7. Mediana w większości przypadków wynosiła 4, a najwyższą odpowiedzią 

była możliwość samorealizacji zawodowej (średnia 4,64). Pozostałe odpowiedzi oceniane były 

bardzo podobnie - powyżej 4, natomiast najniżej znalazła się odpowiedź "satysfakcjonujące 

korzyści finansowe" - średnia = 3,82. 
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Wykres 71 Jakie są Twoim zdaniem podstawowe korzyści samozatrudnienia? (skala od 1 do 
7; gdzie 1 oznacza najmniejszą korzyść, a 7 największą korzyść) AUS 

 

Źródło: badania własne  

Oceniając czynniki, które odgrywają pozytywną lub negatywną rolę w rozwoju ich firmy, można 

zauważyć, że austriaccy przedsiębiorcy dostrzegają znacznie więcej pozytywów niż negatywów. 

Za najbardziej korzystny wpływ uznali rodzinę, swoją osobowość i relacje osobiste (100% 
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respondentów uznało to za czynniki mające pozytywny wpływ na rozwój firmy). Większość 

respondentów (po 35,29%) za negatywne uznała kwestie finansowe oraz zasoby instytucjonalne. 

Przedsiębiorcy austriaccy zostali również poproszeni o ocenę umiejętności kobiet-

przedsiębiorców w skali od 1 do 7. Należy zauważyć, że oceny te były również ogólnie bardzo 

wysokie i dla wszystkich odpowiedzi średnia wynosiła od 4 do 5. Najwyżej oceniono umiejętność 

zarządzania zmianą w organizacji (mediana = 5, średnia 4,82). Wysoko oceniono również 

pewność siebie i ambicję (mediana = 4,5, średnia 4,78). Najniżej ocenione zostały odpowiedzi: 

wiara w możliwość osiągnięcia założonych celów (mediana = 4, średnia = 4,21) oraz skłonność 

do podejmowania i oceny ryzyka (mediana = 4, średnia = 4-20). 

Umiejętności najczęściej wskazywane przez przedsiębiorców z Austrii w kontekście cech 

pożądanych w samozatrudnieniu kobiet to: projektowanie (14,29%) i praca zespołowa (12,24%). 

Wysoko oceniono również inne umiejętności miękkie, takie jak empatia i umiejętności 

interpersonalne. Niektóre odpowiedzi nie uzyskały jednak żadnych głosów, np. krytyczne 

myślenie i podejmowanie decyzji. 

6.2 Odpowiedzi z części “Planuję założenie firmy”  

Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej w Austrii oceniały również zalety 

samozatrudnienia. W skali od 1 do 7 najwyżej oceniono możliwość samorozwoju zawodowego 

(mediana = 4, średnia = 4,64). Wysoko znalazły się również samorealizacja i robienie czegoś, co 

się kocha (średnia = 4,42). Z odpowiedzią "możliwość łączenia pracy zawodowej z obowiązkami 

rodzinnymi" (średnia = 4,21) respondenci zgadzali się najbardziej, a najniżej oceniali odpowiedź 

4. Jedyną odpowiedzią o średniej poniżej 4 (średnia = 3,81) była odpowiedź "satysfakcjonujące 

korzyści finansowe". 
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Wykres 72. What are, in your opinion, the essential advantages of being self-employed? 
(scale from 1 to 7; where 1 means the smallest advantage and 7 means the biggest 
advantage) (AT) 

 

Przyszli przedsiębiorcy zostali poproszeni o wskazanie czynników, które będą miały największy 

pozytywny lub negatywny wpływ na rozwój ich firm. Wśród czynników pozytywnych 

dominowały kwalifikacje respondentów (bardzo wysoki poziom wskazań - 91,49%). Wysoko 

znalazła się również rodzina (80,85%) oraz, co może być zaskakujące, pieniądze (82,98%). 

Respondenci najbardziej negatywnie ocenili zasoby instytucjonalne (63,83%). 

Osoby planujące założenie firmy oceniały umiejętności kobiet-przedsiębiorców w skali od 1 do 7. 

Oceny były bardzo wysokie, wszystkie mieściły się w przedziale 4-5. W zdecydowanej większości 

przypadków mediana wyniosła 5. Najwyżej oceniono: umiejętność budowania zespołów i 

tworzenia warunków do pracy zespołowej (mediana = 5, średnia = 4,82), pewność siebie i 

ambicję (mediana = 5, średnia = 4,80 oraz pasję i zaangażowanie (mediana = 5, średnia = 4,79). 

Najniżej oceniono odpowiedzi: znajomość rynku, na którym działa przedsiębiorstwo (mediana = 

4, średnia 4,13) oraz odporność na stres i niepowodzenia (średnia 4,20). 
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Według respondentów do najważniejszych umiejętności wpływających na samozatrudnienie 

kobiet należą: uczenie się przez całe życie (12,37% odpowiedzi), analiza danych (11,29%) oraz 

umiejętności interpersonalne (8,6%). Najmniej przydatne według respondentów jest 

zarządzanie technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (0,54%). Jest to dość zaskakujące. 

Być może respondenci uważają, że jest to umiejętność na tyle powszechna, że nie daje żadnej 

przewagi na rynku pracy. 

6.3 Odpowiedzi z części “pracuję w instytucji”  

Przedstawiciele instytucji wskazywali na wsparcie oferowane przedsiębiorcom. Zdecydowana 

większość opcji została wybrana przez respondentów jako te oferowane przedsiębiorcom - 

najczęściej były to wskazania na poziomie 75%. Tylko 37,5% respondentów wybrało opcję 

"tereny pod inwestycje", co wydaje się logiczne. Jednocześnie taki sam odsetek wskazał na pomoc 

w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. 
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Wykres 73. Jak ważne dla rozwoju Twojego przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu są 
wymienione poniżej czynniki - możliwości wsparcia działalności z otoczenia 
instytucjonalnego? (1 - w ogóle nieważne, 7 - bardzo ważne)  

 

Źródło: badania własne. 

Oceniając środowisko lokalne w kontekście możliwości rozwoju firm, respondenci najczęściej 

wskazywali na bezpieczeństwo publiczne (średnia = 6,01), odpowiednie wyposażenie w 

infrastrukturę drogową (średnia = 5,76), a także ceny najmu i dostępność nieruchomości (średnia 

= 5,83). Mniejsze znaczenie przypisywano istnieniu specjalnych stref ekonomicznych (średnia = 

4,92). Należy jednak zaznaczyć, że wszystkie czynniki zostały ocenione relatywnie wysoko. 

Opisując otoczenie instytucjonalne, respondenci wskazywali (średnia = 6,24) na istotność 

możliwości uzyskania wsparcia ze strony agencji zatrudnienia (staże, doradztwo zawodowe itp.). 

Drugim najważniejszym wskazaniem była pomoc w ubieganiu się o środki z Unii Europejskiej 
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(średnia = 5,92). Należy jednak podkreślić, że każdy z tych czynników został oceniony wysoko 

(powyżej 5 w skali 1-7). 

Wykres 74. Jak ważne dla rozwoju Państwa przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu są 
wymienione poniżej czynniki-cechy otoczenia instytucjonalnego? (1 - w ogóle nieważne, 7 
- bardzo ważne) AT 

Źródło: badania własne. 
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7. Estonia  

7.1 Odpowiedzi z części “Jestem przedsiębiorcą”  

Estońscy przedsiębiorcy bardzo wysoko ocenili korzyści płynące z prowadzenia działalności na 

własny rachunek. Mediana większości odpowiedzi wyniosła 6 w skali od 1 do 7. Najwyżej 

oceniona została możliwość zarządzania czasem pracy (średnia = 6,26). Najniższe średnie 

odpowiedzi uzyskały: możliwość łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych (średnia = 

5,39) oraz satysfakcjonujące korzyści finansowe (średnia = 4,16). 

Wykres 75. Jakie są Twoim zdaniem podstawowe korzyści samozatrudnienia? (skala od 1 do 
7; gdzie 1 oznacza najmniejszą korzyść, a 7 największą korzyść) (EE) 

 

Źródło: badania własne 

Przedsiębiorcy oceniali wpływ poszczególnych czynników na rozwój firmy. Zdecydowana 

większość czynników została oceniona pozytywnie, tzn. miała według badanych przedsiębiorców 

pozytywny wpływ. Najwięcej takich odpowiedzi uzyskały odpowiedzi "moje relacje osobiste" - 
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96,55% oraz "moja osobowość" - 89,66%. Zdecydowanie negatywny, ograniczający wpływ mają 

według badanych pieniądze - 41,38% oraz zasoby instytucjonalne -24,14%. 

Przedsiębiorczy ocenili najważniejsze umiejętności z punktu widzenia samozatrudnienia kobiet. 

Najwięcej wskazań uzyskała odpowiedź "komunikacja" - 10,47%. Wysoko znalazły się również 

samoorganizacja i krytyczne myślenie - obie po 9,30%. 

7.2 Odpowiedzi z części “Planuję założenie firmy”  

Według osób planujących założenie firmy w Estonii, największą zaletą samozatrudnienia jest 

robienie tego, co się kocha. Odpowiedź ta uzyskała najwyższą średnią 6,33 i należy zaznaczyć, że 

najniższa ocena tej odpowiedzi to 5. Kolejną najwyższą ocenę uzyskała odpowiedź możliwość 

zarządzania czasem pracy, średnia = 6,14. Odpowiedź o najniższej średniej (4,87) to pozycja w 

firmie (niezależność od przełożonych). 
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Wykres 76. Jakie są Twoim zdaniem podstawowe zalety samozatrudnienia? (skala od 1 do 7; 
gdzie 1 oznacza najmniejszą korzyść, a 7 największą korzyść) EE 

 

Przyszli przedsiębiorcy zostali poproszeni o ocenę umiejętności i zachowań kobiet-

przedsiębiorców. Umiejętności te zostały ocenione bardzo wysoko, o czym świadczy mediana na 

poziomie 6 dla większości ocenianych cech, w skali od 1 do 7. Najwyżej oceniono determinację i 

konsekwencję w działaniu (średnia = 5,84). Najniżej oceniono umiejętność budowania zespołów 

i tworzenia warunków do pracy zespołowej, odporność na stres i niepowodzenia oraz 

doświadczenie w zarządzaniu. Należy jednak podkreślić, że były to nadal odpowiedzi ocenione 

powyżej 5. 

Analizując oceniane przez respondentów czynniki, które będą miały pozytywny lub negatywny 

wpływ na rozwój firmy, można zauważyć bardzo optymistyczną ocenę własnej osobowości - 
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94,44% odpowiedzi. Dwa kolejne czynniki, które są uznawane przez respondentów za kluczowe 

z punktu widzenia sukcesu firmy to dostęp do odpowiednich informacji oraz kwalifikacje - 

83,33% respondentów uważa, że będą to czynniki, które pozytywnie wpłyną na rozwój ich firm. 

Najwięcej negatywnych odpowiedzi uzyskała odpowiedź "zasoby instytucjonalne" - 44,44%. 

Oceniając umiejętności, które są najważniejsze z punktu widzenia samozatrudnienia kobiet, 

można zauważyć, że dwa czynniki uzyskały znacznie więcej głosów niż pozostałe. Są to 

podejmowanie decyzji (12,07%) i przywództwo (11,21%). Inicjatywa (7,76%) oraz uczenie się 

przez całe życie (6,90%) również uzyskały dużą liczbę odpowiedzi. 

7.3 Odpowiedzi z części “pracuję w instytucji”  

Przedstawiciele otoczenia biznesu wskazywali na rodzaj wsparcia, jakie oferowane jest 

przedsiębiorcom w ich regionie. Wszyscy respondenci zgodzili się, że przedsiębiorcy otrzymują 

wsparcie w zakresie doradztwa przy realizacji projektów rozwojowych, a także finansowania i 

organizowania szkoleń. W najmniejszym stopniu badani wskazywali na obecność wsparcia 

takiego jak współpraca w budowaniu relacji z instytucjami publicznymi oraz tereny dostępne na 

preferencyjnych warunkach. Tylko 20% respondentów wskazało na obecność tego typu praktyk. 
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Wykres 77.  Jakie wsparcie jest oferowane przedsiębiorcom przez otoczenie instytucjonalne 
w Twoim regionie: (%) (EE)? 

Źródło: badania własne. 

Oceniając znaczenie czynników środowiska lokalnego, przedstawiciele instytucji najbardziej 

docenili znaczenie odpowiedniej infrastruktury społecznej. Odpowiedź ta uzyskała najmniejsze 

rozproszenie ocen, a mediana i średnia wyniosły 6. Czynnikiem, który uzyskał najniższe oceny 

był napływ kapitału zagranicznego i wzrost znaczenia korporacji międzynarodowych, średnia = 

4,36. 

Znaczenie możliwości wsparcia działań przez instytucje otoczenia biznesu zostało bardzo 

wysoko ocenione przez przedstawicieli tych instytucji. Najwyżej ocenione, mediana = 6, zostały 

dwa czynniki. Są to: możliwość uzyskania pomocy w ramach działań wspierających 

przedsiębiorczość w postaci np. ośrodków przedsiębiorczości (średnia = 5,21) oraz możliwość 
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uzyskania wsparcia ze strony instytucji przeciwdziałających bezrobociu, np. możliwość 

organizacji staży czy doradztwa zawodowego (średnia = 5,32). 

Wykres 78. Jak ważne dla rozwoju Twojego przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu są 
wymienione poniżej czynniki - możliwości wsparcia działalności z otoczenia 
instytucjonalnego? (1 - w ogóle nieważne, 7 - bardzo ważne)  

 

Źródło: badania własne. 
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Znaczenie możliwości działań wspierających dla instytucji otoczenia biznesu zostało bardzo 

wysoko ocenione przez przedstawicieli tych instytucji. Najwyżej ocenione, mediana = 6, zostały 

dwa czynniki. Są to: możliwość uzyskania pomocy w ramach działań wspierających 

przedsiębiorczość w postaci np. ośrodków przedsiębiorczości (średnia = 5,21) oraz możliwość 

uzyskania wsparcia ze strony instytucji przeciwdziałających bezrobociu, np. możliwość 

organizacji staży czy doradztwa zawodowego (średnia = 5,32). 
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8. Grecja 

8.1 Odpowiedzi z części “Jestem przedsiębiorcą”  

Greccy przedsiębiorcy, poproszeni o ocenę najważniejszych korzyści płynących z prowadzenia 

działalności na własny rachunek, odpowiadali bardzo różnie. Rozrzut ocen w skali od 1 do 7 jest 

dość duży. Możliwość łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych została oceniona najwyżej 

(mediana = 6, średnia 5,55). Bardzo wysoko oceniono także samorealizację i robienie tego, co się 

kocha (mediana = 6, średnia = 5,45). Najniżej oceniono umiejętność zarządzania czasem pracy 

(mediana = 3, średnia = 3,36). 

Wykres 79. Jakie są Twoim zdaniem podstawowe zalety samozatrudnienia? (skala od 1 do 7; 
gdzie 1 oznacza najmniejszą korzyść, a 7 największą korzyść) (GR) 
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Źródło: badania własne 

Badani greccy przedsiębiorcy wskazywali czynniki, które miały pozytywny lub negatywny wpływ 

na rozwój ich przedsięwzięć. Wśród ocenianych opcji najwyżej oceniono następujące czynniki: 

osobowość (81,82%) oraz kwalifikacje (81,82%). Najbardziej negatywnymi czynnikami 

ograniczającymi wpływ na firmy były pieniądze (63,64%) oraz zasoby instytucjonalne (45,45%). 

Respondenci w różny sposób oceniali umiejętności kobiet-przedsiębiorców. Najwyżej oceniono: 

wysokie aspiracje i ciągłe poszukiwanie nowych wyzwań (mediana = 6, średnia = 5,36), 

doświadczenie w zarządzaniu (mediana = 5, średnia = 5,35) oraz łączenie zadań rodzinnych z 

firmowymi (mediana = 6, średnia = 5,33). Najniżej oceniono odporność na stres i niepowodzenia 

(średnia = 4,44). 

Według respondentów do najważniejszych umiejętności wpływających na samozatrudnienie 

kobiet należą "zarządzanie czasem" (13,33% wskazań), "samoorganizacja" (8,89%), "krytyczne 

myślenie" (8,89%) oraz "rozwiązywanie problemów" (8,89%). Nieco mniej wskazań uzyskały 

czynniki związane z umiejętnościami miękkimi, takie jak komunikacja i umiejętności 

interpersonalne (oba po 6,67%). 

8.2 Odpowiedzi z części “Planuję założenie firmy”  

Według osób, które planują założyć firmę w Grecji, największą zaletą samozatrudnienia jest 

robienie tego, co się kocha. Odpowiedź ta uzyskała najwyższą średnią 4,86 (mediana = 5). Kolejny 

najwyższy wynik uzyskała odpowiedź "umiejętność zarządzania czasem pracy" (średnia = 4,39). 

Odpowiedź o najniższej średniej to "organizacja pracy" (wygoda prowadzenia firmy z domu) - 

mediana = 3, średnia 3,17. 
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Wykres 80. Jakie są Twoim zdaniem podstawowe zalety samozatrudnienia? (skala od 1 do 7; 
gdzie 1 oznacza najmniejszą korzyść, a 7 największą korzyść) (GR) 

 

Analizując ocenę umiejętności kobiet-przedsiębiorców przez osoby planujące założenie 

działalności gospodarczej, można zauważyć, że większość czynników została oceniona na 4-5 (w 

skali 7-punktowej). Najwyżej oceniona została odpowiedź "ciągłe poszukiwanie możliwości 

współpracy z nowymi partnerami" (mediana = 5,5, średnia = 5,27). Wysoko oceniono również 

pewność siebie i ambicję oraz odporność na stres i niepowodzenia. Najniżej oceniono: wysokie 

aspiracje i ciągłe poszukiwanie nowych wyzwań (mediana = 4,5, średnia = 4,36) oraz wiarę w 

możliwość osiągnięcia wyznaczonych celów (mediana = 4, średnia = 4,31). 
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Przyszli przedsiębiorcy oceniali wybrane czynniki pod względem pozytywnego lub negatywnego 

wpływu na rozwój firmy. Dominowały odpowiedzi zdecydowanie pozytywne. Największy 

pozytywny wpływ, według oceny respondentów, będzie miał dostęp do informacji. Zgodziło się z 

tym ponad 77,5% respondentów. Na kolejnym miejscu znalazły się relacje osobiste (70%). 

Najniżej oceniono zasoby instytucjonalne oraz rodzinę. 

Według respondentów najważniejsze umiejętności wpływające na samozatrudnienie kobiet to 

"komunikacja" (12,08% wskazań), "rozwiązywanie problemów" (10,63%), "zarządzanie czasem" 

(9,18%) oraz "krytyczne myślenie" (8,70%). Nieco mniej wskazań miały czynniki związane z 

umiejętnościami miękkimi, takimi jak umiejętności interpersonalne (6,28%). 

Przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu wskazywali na wsparcie oferowane 

przedsiębiorcom w ich regionie. Co ciekawe, najwięcej odpowiedzi uzyskała odpowiedź 

"obniżenie podatków i opłat lokalnych" (78,95%). Najgorzej według respondentów wypada 

możliwość uzyskania wsparcia finansowego w postaci poręczeń i pożyczek. Tylko 21% 

respondentów potwierdziło takie wsparcie. 

8.3 Odpowiedzi z części “pracuję w instytucji”  

Przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu wskazywali na wsparcie oferowane 

przedsiębiorcom w ich regionie. Co ciekawe, najwięcej odpowiedzi uzyskała odpowiedź 

"obniżenie podatków i opłat lokalnych" (78,95%). Najgorzej według respondentów wypada 

możliwość uzyskania wsparcia finansowego w postaci poręczeń i pożyczek. Tylko 21% 

respondentów potwierdziło takie wsparcie. 
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Wykres 81. Jakie wsparcie jest oferowane przedsiębiorcom przez otoczenie instytucjonalne 
w Twoim regionie (%) GR?  

 

Źródło: badania własne. 

Przedstawiciele instytucji poproszeni o zaznaczenie znaczenia poszczególnych czynników dla 

rozwoju firm w skali 1-7, w pierwszej kolejności wskazali na popyt na dobra i usługi oferowane 

przez firmy (mediana = 6, średnia = 5,63). Według respondentów ważna jest również 

infrastruktura telekomunikacyjna (mediana = 6, średnia = 5,56). Najmniejsze znaczenie 

przypisano infrastrukturze drogowej (mediana = 4, średnia = 3,92). 

W przypadku oceny przez przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu znaczenia działań 

wspierających przedsiębiorczość, można zauważyć, że czynniki te zostały ocenione dość wysoko. 

Odpowiedzi nie były zróżnicowane, a najwyżej (średnia = 5,83) oceniono możliwość uzyskania 

pomocy ze strony jednostek samorządu terytorialnego w ubieganiu się o środki unijne. 
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Wykres 82. Jak ważne dla rozwoju Twojego przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu są 
wymienione poniżej czynniki - możliwości wsparcia działalności z otoczenia 
instytucjonalnego? (1 - w ogóle nieważne, 7 - bardzo ważne) GR 

 

Źródło: badania własne  
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9. Hiszpania 

9.1 Odpowiedzi z części “Jestem przedsiębiorcą”  

Według badanych przedsiębiorców hiszpańskich, najważniejszą zaletą samozatrudnienia jest 

możliwość wygodnej organizacji pracy (mediana = 6, średnia = 6,14). Na drugim miejscu znajduje 

się niezależność od przełożonych. Należy jednak zaznaczyć, że praktycznie wszystkie zalety są 

oceniane bardzo wysoko (mediana = 6). Jedynym wyjątkiem jest korzyść finansowa (mediana = 

4, średnia = 3,72). 

Wykres 83. Jakie są Twoim zdaniem podstawowe zalety samozatrudnienia? (skala od 1 do 
7; gdzie 1 oznacza najmniejszą wadę, a 7 największą wadę) (ES) 

 

Źródło: badania własne 
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Ocena zdolności i umiejętności kobiet-przedsiębiorców jest bardzo wysoka według 

przedsiębiorców hiszpańskich. Pasja i zaangażowanie zostały ocenione najwyżej (mediana = 6, 

średnia = 5,94). Bardzo wysoko oceniono również niektóre inne cechy: umiejętność budowania 

zespołów i tworzenia warunków do pracy zespołowej, a także wysokie aspiracje i ciągłe 

poszukiwanie nowych wyzwań. Najniżej oceniono skłonność do podejmowania ryzyka (średnia 

= 5,18). 

Hiszpańscy przedsiębiorcy zostali poproszeni o ocenę czynników, które odegrały pozytywną lub 

negatywną rolę w rozwoju ich firm. Za najbardziej pozytywny czynnik uznali oni swoje 

kwalifikacje (100% odpowiedzi). Najwięcej odpowiedzi wskazujących na negatywny wpływ na 

rozwój ich firmy to: rodzina (63,16%) i dostęp do odpowiednich informacji (57,89%). 

Dodatkowo przedsiębiorcy zostali poproszeni o wskazanie, które umiejętności są najważniejsze 

z punktu widzenia (samo)zatrudnienia kobiet. Najwięcej respondentów wskazało na znaczenie 

umiejętności interpersonalnych (14,29%). Duże znaczenie przypisywano również inicjatywie 

(13,10% odpowiedzi) oraz zarządzaniu finansami (11,90%). 

9.2 Odpowiedzi z części “Planuję założenie firmy”  

Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej poproszono o wyrażenie opinii na temat 

najważniejszych korzyści płynących z pracy na własny rachunek. Najwyżej oceniane były 

korzyści związane z organizacją pracy, np. możliwość prowadzenia firmy z domu (średnia = 6,19). 

Bardzo wysoko oceniono również możliwość łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych 

(mediana = 6, średnia = 5,47). Najniżej oceniono możliwości samorealizacji zawodowej (mediana 

= 6, średnia = 4,82). 
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Wykres 84. Jakie są Twoim zdaniem podstawowe wady samozatrudnienia? (skala od 1 do 7; 
gdzie 1 oznacza najmniejszą wadę, a 7 największą wadę) (ES) 

 

Źródło: badania własne. 

Respondenci zostali poproszeni o ocenę cech i zachowań kobiet-przedsiębiorców. Należy 

zaznaczyć, że oceny te były bardzo wysokie, w zdecydowanej większości przypadków mieściły 

się w przedziale 5-6. Najwyżej oceniono ambicję i pewność siebie (mediana = 6, średnia = 6,19). 

Najniżej oceniono wiarę w możliwość osiągnięcia założonych celów (mediana = 5, średnia = 5,09). 
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Drugą najniżej ocenianą odpowiedzią było doświadczenie w zarządzaniu (mediana = 5, średnia = 

5,19). 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, które czynniki będą miały pozytywny, a które 

negatywny wpływ na rozwój ich firm. Wszyscy respondenci wskazali na swoją osobowość jako 

czynnik pozytywny, a prawie 90% badanych wskazało również na relacje osobiste jako czynnik 

sprzyjający rozwojowi biznesu. Najwięcej odpowiedzi negatywnych miały dwie opcje: pieniądze 

(86,21%) oraz zasoby instytucjonalne (79,31%). 

Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej w Hiszpanii wskazały najważniejsze 

umiejętności z punktu widzenia samozatrudnienia kobiet. Najczęściej wybieraną odpowiedzią 

były umiejętności interpersonalne (10,61%). Kolejne dwa najwyższe wskazania to przywództwo 

(9,85%) i rozwiązywanie problemów (8,33%). 

9.3 Odpowiedzi z części “pracuję w instytucji”  

Przedstawiciele otoczenia instytucjonalnego zostali poproszeni o wskazanie, czy wymienione 

wsparcie jest oferowane przedsiębiorcom w ich regionie. Jako najczęściej oferowane 

przedsiębiorcom działania wskazywano: finansowanie i organizowanie szkoleń dla 

przedsiębiorców (93,75%) oraz działania promujące lokalne firmy i ich produkty (również 

93,75%). Według respondentów najrzadziej oferowanym wsparciem jest współpraca w 

budowaniu relacji z instytucjami publicznymi (87,50%) oraz pomoc w pozyskiwaniu środków z 

Unii Europejskiej (68,75%). 
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. Jak ważne dla rozwoju Twojego przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu są wymienione 
poniżej czynniki - możliwości wsparcia działalności z otoczenia instytucjonalnego? (1 - w 
ogóle nieważne, 7 - bardzo ważne)  

 

 

Źródło: badania własne. 

Przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu zostali poproszeni o wskazanie znaczenia cech 

lokalnego miasta lub gminy dla rozwoju firm i ich sukcesu. Najwyżej ocenionym czynnikiem 

okazał się odpowiedni poziom usług telekomunikacyjnych, takich jak szerokopasmowy dostęp 

do Internetu (mediana = 5,5, średnia = 5,25). Większość czynników została oceniona jako wysoka, 

co oznacza, że według respondentów mają one duże znaczenie. Najniżej oceniono odpowiednie 

wyposażenie w infrastrukturę techniczną. Wynika to zapewne z faktu, że jest to dość oczywisty 

element wyposażenia. 
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Wykres 85. Jakie znaczenie dla rozwoju Twojego przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu 
mają następujące czynniki - charakterystyka środowiska lokalnego (gminy / miasta)? (1 - 
w ogóle nieważne, 7 - bardzo ważne) (ES) 

 

Źródło: badania własne. 
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Za najważniejsze działania wspierające ze strony otoczenia instytucjonalnego respondenci uznali 
możliwość uzyskania pomocy ze strony władz samorządowych, ubieganie się o środki z funduszy 
Unii Europejskiej (średnia = 5,42) oraz pomoc otrzymywaną od instytucji wspierających 
przedsiębiorczość, w postaci ośrodków przedsiębiorczości, centrów transferu technologii i 
innowacji (średnia = 5,42). 

Wykres 86. How important for the development of enterprises and achieving success are 
the factors listed below - possibilities of supporting activities from the institutional 
environment? (1 – not important at all, 7 – very important) (ES) 

 

Źródło: badania własne. 
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10. Polska 

10.1 Odpowiedzi z części “Jestem przedsiębiorcą”  

Przedsiębiorcy zostali zapytani o istotne zalety pracy na własny rachunek. Z badań wynika, że 

najwyższa średnia (średnia = 5) dotyczy czynnika "organizacja pracy (wygoda prowadzenia firmy 

w domu)". Warto zauważyć, że najsłabiej oceniona została "możliwość samorealizacji 

zawodowej" (średnia = 3,33). Może się to wydawać zaskakujące, gdyż jednocześnie 

"samorealizacja i robienie tego, co się kocha" uzyskały wysokie noty (Me = 5, średnia = 5,47). 

Wykres 87. Jakie są Twoim zdaniem podstawowe zalety samozatrudnienia? (skala od 1 do 7; 
gdzie 1 oznacza najmniejszą korzyść, a 7 największą korzyść) (PL) 

 

Respondenci zostali poproszeni o ocenę umiejętności i zachowań kobiet-przedsiębiorców (w 

skali od 1 do 7; gdzie 1 oznacza wynik najniższy, a 7 - najwyższy). Badania wskazują, że oceny nie 

były wyrównane. W czterech przypadkach były one wyższe. Są to: umiejętność budowania 

zespołów i tworzenia warunków do pracy zespołowej (średnia = 6,82), umiejętność zarządzania 
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zmianą (średnia = 6,68), asertywność i wysokie wymagania wobec pracowników (średnia = 

6,71), łączenie zadań rodzinnych z biznesowymi (średnia = 6,54). Niższe średnie uzyskały 

stwierdzenia "ciągłe poszukiwanie możliwości nawiązywania współpracy z nowymi partnerami" 

(średnia = 4,18) oraz "znajomość rynku, na którym działa firma" (średnia = 4,33). Odpowiedź 

"odporność na stresy i niepowodzenia" również została oceniona dość nisko (średnia = 4,84) i 

uzyskała najwięcej rozproszonych odpowiedzi. 

Respondenci poproszeni o ocenę czynników, które miały pozytywny lub negatywny wpływ na 

rozwój firmy, byli raczej optymistami. Największą liczbę pozytywnych odpowiedzi uzyskały 

"moje relacje osobiste" (88,24%). W dalszej kolejności respondenci wskazywali na swoją 

osobowość i rodzinę. Najwięcej odpowiedzi negatywnych, 52,94%, uzyskała odpowiedź "zasoby 

instytucjonalne", a następnie "pieniądze". 

Badani przedsiębiorcy zostali zapytani o najważniejsze umiejętności związane z 

samozatrudnieniem kobiet. Najwięcej odpowiedzi - 15,07% - dotyczyło uczenia się przez całe 

życie. W dalszej kolejności przedsiębiorcy wybierali komunikację (13,70%) oraz 

samoorganizację (12,33%). Co ciekawe, nie wybrano takich odpowiedzi, jak np. przywództwo czy 

podejmowanie decyzji. 

Respondenci planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej zostali zapytani o to, jakie ich 

zdaniem są najważniejsze zalety samozatrudnienia. Zdecydowanie najwyżej ocenianą 

odpowiedzią były satysfakcjonujące korzyści finansowe (mediana = 6). Odpowiedzi wszystkich 

respondentów dla tego wskazania mieściły się w przedziale od 4 do 7. Kolejną wskazywaną 

korzyścią była możliwość zarządzania czasem pracy (mediana = 6, średnia = 5,82). Najniżej 

ocenioną odpowiedzią była samorealizacja i robienie tego, co się kocha (mediana = 3, średnia = 

2,9). 
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10.2 Odpowiedzi z części “Planuję założenie firmy”  

Wykres 88 Jakie są Twoim zdaniem podstawowe zalety samozatrudnienia? (skala od 1 do 
7; gdzie 1 oznacza najmniejszą korzyść, a 7 największą korzyść) (PL) 

Źródło: badania własne 

Polscy respondenci planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej zostali poproszeni o ocenę 

umiejętności kobiet-przedsiębiorców w skali 1-7. Trzeba przyznać, że oceny te były na ogół 

bardzo wysokie. Najlepiej oceniono asertywność i oczekiwania wobec pracowników (mediana = 

6,5, średnia = 6,23). Wysoko oceniono również pewność siebie i ambicję (mediana = 6,5, średnia 

= 6,08). Najniżej oceniono determinację i konsekwencję (mediana = 4,5, średnia = 4,41). 

Przyszli przedsiębiorcy oceniali wybrane czynniki pod kątem ich pozytywnego lub negatywnego 

wpływu na rozwój firmy. Dominowały odpowiedzi zdecydowanie pozytywne. Największy 
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pozytywny wpływ, według oceny respondentów, miały ich kwalifikacje. Na to pytanie 

odpowiedziało ponad 93% respondentów. W dalszej kolejności znalazły się osobowość i relacje 

osobiste, a najniżej oceniono zasoby instytucjonalne i pieniądze. 

Podobnie jak w przypadku przedsiębiorców, osoby planujące założenie firmy zostały poproszone 

o wskazanie najważniejszych umiejętności w kontekście samozatrudnienia kobiet. Dwie 

najczęściej wskazywane odpowiedzi to samoorganizacja i zarządzanie czasem (po 10,17%). 

Wysokie były również odpowiedzi "rozwiązywanie problemów" i "podejmowanie decyzji" (po 

7,63%). Najmniej odpowiedzi dotyczyło uczenia się przez całe życie i odporności (0,85%). 

10.3 Odpowiedzi z części “pracuję w instytucji”  

Przedstawiciele otoczenia instytucjonalnego zostali poproszeni o wskazanie, jakiego rodzaju 

wsparcie oferowane jest przedsiębiorcom. Największy odsetek odpowiedzi dotyczył wsparcia 

finansowego (poręczenia i pożyczki) - 93,33%. Kolejne odpowiedzi wskazujące na oferowane 

wsparcie dotyczyły szkoleń dla przedsiębiorców oraz doradztwa w zakresie projektów 

rozwojowych (80%). Najrzadziej, zdaniem respondentów, oferowano wsparcie w zakresie 

przygotowywania materiałów informacyjno-promocyjnych (13,33%), tworzenia sieci kontaktów 

oraz oferowania doradztwa prawnego, finansowego i księgowego (33,33%). 
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Wykres 89. Jakie wsparcie jest oferowane przedsiębiorcom przez otoczenie instytucjonalne 
w Twoim regionie: (PL) 

 

Źródło: badania własne. 

Zapytani o znaczenie czynników charakterystyki środowiska lokalnego dla rozwoju 

przedsiębiorstw, przedstawiciele otoczenia biznesu najwyżej ocenili: odpowiedni poziom 

infrastruktury społecznej (średnia = 6,49) oraz życzliwość społeczności lokalnej wobec firmy, 

dobre relacje ze społecznością lokalną, trwałe sieci i więzi społeczne (średnia = 6,48). Najniżej 

oceniono odpowiedni poziom bezpieczeństwa publicznego (średnia = 5,08) oraz funkcjonowanie 

specjalnych stref ekonomicznych (średnia = 5,20). 

Oceniając znaczenie działań wspierających przedsiębiorczość przez przedstawicieli instytucji 

otoczenia biznesu, można zauważyć, że czynniki te zostały ocenione bardzo wysoko w kontekście 
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ich znaczenia dla rozwoju przedsiębiorstw i ich sukcesu. W skali od 1 do 7, w większości 

przypadków mediana wyniosła 6. Odpowiedzi nie były zróżnicowane, a najwyżej oceniono 

(średnia = 6,50) możliwość uzyskania pomocy w ramach działań związanych ze wspieraniem 

przedsiębiorczości przez podmioty takie jak centra przedsiębiorczości lub inne. Wysokie oceny 

mogą wynikać po części z wagi własnej pracy. 

Wykres 90. How important for the development of enterprises and achieving success are 

the factors listed below - possibilities of supporting activities from the institutional 

environment? (1 – not important at all, 7 – very important) (PL) 

Źródło: badania własne. 
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11. Wioski 

Analizując zebrany materiał empiryczny (całą badaną populację) należy podkreślić, że 26,74% 

badanych stanowiły osoby rozważające założenie nowego przedsiębiorstwa, które są obecnie 

zatrudnione, natomiast 23,91% to osoby rozważające założenie nowego przedsiębiorstwa, które 

są obecnie bezrobotne. Ponad 25% respondentów stanowili przedsiębiorcy posiadający własną 

działalność gospodarczą. Wśród tej grupy 40,86% stanowili przedsiębiorcy zakładający 

działalność gospodarczą w latach 2019-2021, z czego 33,33% przedsiębiorców zadeklarowało, 

że jest to ich pierwszy biznes, a tylko 7,53% prowadziło już wcześniej działalność gospodarczą. 

Analizując przedsiębiorstwa pod kątem liczby zatrudnionych osób okazuje się, że 50,54% 

zatrudnia tylko jedną osobę, natomiast 25,81% zatrudnia więcej niż 10 osób. Badanie dostarczyło 

ciekawych informacji i spostrzeżeń. Wystąpiły pewne różnice w zakresie wybranych, badanych 

zagadnień pomiędzy poszczególnymi grupami respondentów. 

Na przykład w przypadku kobiet, jako przyczyny zamknięcia firmy częściej wskazywano czynniki 

rodzinne (13,98% wskazań dla kobiet i 8,6% wskazań dla mężczyzn). 

Również przy ocenie czynników pro i contra związanych z zakładaniem firmy kobiety-

przedsiębiorcy częściej niż mężczyźni wskazywały na negatywny wpływ rodziny na prowadzenie 

firmy. Dla osób planujących działalność gospodarczą najwięcej negatywnych odpowiedzi 

uzyskały "pieniądze" i "zasoby/wsparcie instytucjonalne", ale za nimi znalazły się również 

czynniki związane z rodziną. 

Zarówno właściciele firm, jak i planujący firmę wysoko oceniali zalety samozatrudnienia 

Najwyższe odpowiedzi dla przedsiębiorców to: "pozycja w firmie - niezależność od 

przełożonych", "możliwość samorealizacji zawodowej" oraz "samorealizacja i robienie tego, co 

się kocha". W przypadku planowania własnej działalności gospodarczej największymi 

korzyściami były "możliwość zarządzania czasem pracy" oraz "samorealizacja i robienie tego, co 

się kocha" Co warto zauważyć, kwestia finansowa "satysfakcjonujące korzyści finansowe" wydaje 

się mieć najmniejsze znaczenie zarówno dla przedsiębiorców, jak i przyszłych przedsiębiorców. 

Może to być zaskakujące odkrycie, ale jest ono zgodne z wieloma innymi badaniami. 

Jedną z najczęściej wybieranych odpowiedzi na pytanie o umiejętności ważne dla 

samozatrudnienia kobiet była "komunikacja". Spośród wielu wymienianych czynników uzyskała 

ona 6,84% w grupie przedsiębiorców, 7,8% w grupie planujących biznes i 9,6% w grupie 
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przedstawicieli instytucji, rozwiązywanie problemów (9,3%) oraz know-how (9,3%). Wydaje się 

to ciekawe, że temu czynnikowi poświęcono tak wiele uwagi, ale jest on również wskazywany 

jako jedna z najważniejszych cech poszukiwanych przez firmy na rynku. 

Respondenci zostali również poproszeni o wybranie najważniejszych czynników zniechęcających 

do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Najczęściej wybieraną odpowiedzią przez 

przedsiębiorców był brak wiedzy na temat możliwych do uzyskania źródeł finansowania (15% 

odpowiedzi). Kolejną najczęściej wybieraną odpowiedzią było "zbyt duże ryzyko związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej" (12,28%). Respondenci planujący rozpoczęcie 

działalności gospodarczej również wybierali tę odpowiedź (11,61%), obok braku własnych 

środków finansowych (10,18%) oraz braku pomysłu na firmę (10%). Widać więc, że problemy 

na poszczególnych etapach rozwoju są nieco inne. Można stwierdzić, że zdecydowana większość 

odpowiedzi dotyczyła braku wiedzy na temat instytucji i funduszy, które można pozyskać. 

Wskazuje to wyraźnie na obszary wymagające poprawy w otoczeniu instytucjonalnym 

przedsiębiorstw. I ta grupa wydaje się być świadoma problemu, choć najczęściej wybieraną przez 

nich odpowiedzią był "brak wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej" (12,23%). 

Na kolejnych miejscach znalazły się "brak wiedzy na temat możliwych do pozyskania źródeł 

finansowania" (11,79%) oraz "brak środków finansowych" (11,35%). Można zauważyć, że 

przedstawiciele instytucji dostrzegają problem, za który sami mogą być częściowo 

odpowiedzialni (brak wiedzy o źródłach finansowania). Co ciekawe, często wymieniany przez 

nich był również nadmiar biurokracji (10,04%). 

Respondenci zostali również poproszeni o ocenę umiejętności i zachowań kobiet-

przedsiębiorców. Dla przedsiębiorców najwyżej ocenione zostały "determinacja i konsekwencja" 

oraz "łączenie zadań rodzinnych z biznesowymi". Najniżej oceniono stwierdzenie "ciągłe 

poszukiwanie możliwości nawiązywania współpracy z nowymi partnerami". Niższe wartości 

średnie uzyskano również dla stwierdzeń "doświadczenie w zarządzaniu" oraz "odporność na 

stres i niepowodzenia". 

Osoby planujące działalność gospodarczą najczęściej wybierały: umiejętność budowania 

zespołów i tworzenia warunków do pracy zespołowej oraz pasję i zaangażowanie. Niższe średnie 

uzyskały stwierdzenia "skłonność do podejmowania ryzyka" oraz "odporność na stresy i 

niepowodzenia". 
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Natomiast w przypadku przedstawicieli instytucji najwyżej oceniono: pasję i zaangażowanie, 

pewność siebie, ambicję oraz łączenie zadań rodzinnych z biznesowymi. Najniższe wartości 

średnie uzyskano dla stwierdzeń "skłonność do podejmowania i oceny ryzyka" oraz "wiara w 

możliwość osiągnięcia wyznaczonych celów". 

Można więc stwierdzić, że kobiety-przedsiębiorcy są wysoko oceniane pod względem pasji i 

zaangażowania oraz łączenia obowiązków rodzinnych z biznesowymi. Natomiast słabymi 

stronami według badania okazały się odporność na porażki i stres oraz podejmowanie ryzyka. 

Podobne pytanie jak powyżej zostało zadane w celu oceny cech i umiejętności mężczyzn 

przedsiębiorców. Najwyższe odpowiedzi w grupie przedsiębiorców to: "wiara w możliwość 

osiągnięcia wyznaczonych celów", "skłonność do podejmowania i oceny ryzyka", "pewność 

siebie, ambicja", wysokie aspiracje i ciągłe poszukiwanie nowych wyzwań "(średnia = 5,46). 

Najniżej oceniono "łączenie zadań rodzinnych i biznesowych". 

Respondenci z grupy planującej działalność gospodarczą wyżej oceniali "pewność siebie, 

ambicję" Najniżej oceniono również "łączenie zadań rodzinnych i biznesowych". 

Natomiast przedstawiciele instytucji wysoko oceniali mężczyzn pod względem pewności siebie, 

ambicji, determinacji i konsekwencji w działaniu, pasji i zaangażowania, wysokich aspiracji i 

ciągłego poszukiwania nowych wyzwań oraz odporności na stres i porażki. Najniżej oceniono: 

łączenie zadań rodzinnych z biznesowymi oraz skłonność do podejmowania i oceny ryzyka. 

Największa różnica między ocenami kobiet i mężczyzn dotyczy kwestii "łączenia zadań 

rodzinnych z biznesowymi". Średnia dla mężczyzn jest tu wyraźnie niższa. 

Analizując bariery rozwojowe w opinii przedsiębiorców, należy zauważyć, że najważniejszym 

czynnikiem są zbyt wysokie podatki. Inne wysoko oceniane odpowiedzi to konkurencja ze strony 

dużych podmiotów, niedostateczna informacja o pomocy z funduszy europejskich oraz 

ograniczenia pandemiczne. Według respondentów z grupy planującej firmę, trzema 

najważniejszymi barierami w chwili obecnej są: zbyt wysokie podatki, brak dostatecznej 

informacji o środkach pomocowych z funduszy unijnych oraz ograniczenia spowodowane 

pandemią. Odpowiedzi dwóch grup respondentów (przedsiębiorców i planujących rozpoczęcie 

działalności gospodarczej) są więc niemal identyczne. Dla przedstawicieli instytucji najwyższą 

średnią uzyskały odpowiedzi: skomplikowane przepisy prawne, konkurencja ze strony dużych 
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firm zagranicznych, zbyt wysokie podatki oraz ograniczenia spowodowane pandemią. 

Przedstawiciele instytucji zdają się nie postrzegać braku dostatecznej informacji o środkach 

pomocowych z funduszy unijnych jako istotnego problemu. 

Respondenci zostali również poproszeni o wskazanie czynników otoczenia instytucjonalnego w 

rozwoju i sukcesie ich firm. W tej kwestii wystąpiły pewne różnice. Dla przedsiębiorców najwyżej 

ocenianymi czynnikami były możliwość kontaktów i współpracy z innymi przedsiębiorcami w 

ramach stowarzyszeń gospodarczych oraz przestrzeganie przez jednostki samorządu 

terytorialnego zasad udzielania zamówień publicznych. W przypadku planowania własnej 

działalności gospodarczej najwyżej oceniono "sprawnie działające organy administracji 

publicznej". Dla początkowych etapów rozwoju firmy właściwe funkcjonowanie jednostek 

samorządu terytorialnego i pomoc z ich strony wydaje się być znacznie ważniejsza niż dla 

przedsiębiorców, którzy raczej poszukiwaliby możliwości osiągnięcia efektów synergii dzięki 

działaniom kooperacyjnym. Czynnikiem o najmniejszym znaczeniu dla obu grup okazały się 

opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Charakteryzując najważniejsze różnice pomiędzy respondentami z Austrii, Estonii, Grecji, 

Hiszpanii i Polski w badanej grupie przedsiębiorców, należy podkreślić, że w opinii większości 

przedsiębiorców kluczową korzyścią z samozatrudnienia jest samorealizacja i robienie w życiu 

tego, co się kocha. Najwyższą średnią ocen dla tego czynnika wystawili przedsiębiorcy z Estonii i 

Hiszpanii, natomiast najniższe wskazania uzyskali przedsiębiorcy z Austrii. Kolejną ważną 

zmienną wynikającą z pragmatyzmu ekonomicznego jest satysfakcjonujący wynik finansowy 

przedsiębiorstwa, tutaj najwyższe wskazania uzyskano z Grecji i Polski. 

Równie istotna w opinii przedsiębiorców wydaje się być możliwość łączenia spraw rodzinnych z 

obowiązkami zawodowymi, we wszystkich krajach średnie wskazania przedsiębiorców 

udzielających odpowiedzi oscylują powyżej 5 (jedynie w Austrii nieco powyżej 4).  Jak wynika z 

badań należy zwrócić uwagę, że zmienna charakteryzująca możliwość zarządzania własnym 

czasem również charakteryzuje się wysokimi wskazaniami we wszystkich krajach objętych 

badaniem. Badani przedsiębiorcy wyraźnie deklarują i wysoko oceniają korzyści płynące z 

samozatrudnienia. 

W badaniu przeprowadzonym wśród osób zamierzających zostać przedsiębiorcami, postrzeganie 

korzyści z prowadzenia działalności gospodarczej generalnie nie różni się od postrzegania 
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przedsiębiorców. Również w tej grupie samorealizacja w prowadzeniu działalności gospodarczej 

i robienie w życiu tego, co się lubi, odnotowały bardzo wysokie wskazania we wszystkich krajach. 

Jedynie w Polsce osoby planujące działalność gospodarczą oceniały ten czynnik najniżej, 

natomiast we wszystkich krajach, w których przeprowadzono badanie, zmienna określająca 

korzyści finansowe z prowadzenia działalności gospodarczej została oceniona bardzo wysoko. 

Osoby planujące działalność gospodarczą postrzegają ją w kategoriach poprawy swojego statusu 

finansowego na przyszłość. 

Analizując grupę osób reprezentujących szeroko rozumiane otoczenie biznesu i instytucje go 

wspierające, należy podkreślić, że w badaniu uwzględniono czynniki, które w istotny sposób 

wspierają przedsiębiorczość ludzi młodych, a zwłaszcza kobiet. Jak się okazuje szkolenia są 

bardzo ważne szczególnie w 3 krajach, jak wynika z odpowiedzi respondentów z tej grupy, tj. w 

Austrii, Polsce i Estonii, natomiast w Hiszpanii i Grecji szkolenia dla przedsiębiorców nie są już 

tak ważne. 

Kolejnym ważnym zagadnieniem, które zostało poruszone w trakcie badań był problem 

budowania sieci powiązań i relacji w oparciu o zasoby instytucji otoczenia biznesu. Analizując to 

zagadnienie, należy stwierdzić, że największe wsparcie instytucjonalne w tej materii wskazano w 

3 krajach, tj. w Austrii, Estonii i Grecji, natomiast Hiszpania i Polska w opinii przedstawicieli 

instytucji otoczenia biznesu nie inwestują w tego typu działalność. 

Kolejnym ważnym czynnikiem, który został uwzględniony w badaniu jest wsparcie, jakie 

instytucje organizują w kontekście budowania kampanii promocyjnych dla produktów 

wytwarzanych przez przedsiębiorstwa. Najmniejsze wsparcie odnotowano w Grecji i Polsce, 

natomiast lepsze w Austrii, Estonii i Hiszpanii. 

Przy dokonywaniu analiz na poziomie kraju należy pamiętać o raczej niewielkiej liczebności 

próby w badaniu. Jest to materiał poglądowy, który może być przydatny z punktu widzenia 

szerszych badań. Badanie może być traktowane jako pilotażowe, ponieważ pojawiają się 

interesujące wnioski, które warto zbadać bardziej szczegółowo. Na przykład, można zauważyć, 

że istnieją różnice pomiędzy postrzeganiem przedsiębiorczości w różnych krajach. Istnieją 

również różnice w postrzeganiu umiejętności przedsiębiorczych kobiet i mężczyzn, i można 

założyć, że są to stereotypy. Można również zauważyć, że przedsiębiorcy (jak również osoby 
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planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej) napotykają na podobne problemy i bariery, a 

podmioty instytucjonalne nie zawsze mają taki sam obraz rzeczywistości jak przedsiębiorcy. 
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