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ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET W POLSCE
JAKO WYRAZ REALIZACJI UNIJNEJ POLITYKI
RÓWNOŚCI
Streszczenie: Zachęcanie kobiet do realizowania działalności na własny rachunek jest istotne
z punktu widzenia realizacji polityki równości płci, zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.
Z tego względu podejmowane są działania mające pobudzić przedsiębiorczość kobiet. Celem
artykułu jest zaprezentowanie rozwoju tej przedsiębiorczości w Polsce po stowarzyszeniu
z UE w kontekście wymogów unijnych oraz próba odpowiedzi na pytanie: czy nadal potrzebne są działania wspierające ten proces? W artykule wykorzystano metodę analizy aktów
prawnych oraz danych statystycznych pochodzących z raportów i opracowań statystycznych
na ten temat. Umożliwiło to wskazanie trendów zmian i ich ocenę.
Słowa kluczowe: polityka równości i zatrudnienia, przedsiębiorczość kobiet.
DOI: 10.15611/pn.2015.380.17

1. Wstęp
We wszystkich krajach UE kobiety stanowią znaczący rezerwuar niewykorzystanych zasobów pracy, a stopa bezrobocia wśród nich jest wyższa niż wśród mężczyzn, pomimo lepszego wykształcenia. Stąd istotne jest pobudzanie przedsiębiorczości u kobiet. Służą temu uregulowania prawne, narzędzia i działania
podejmowane m.in. w ramach polityki równości płci, oddziałujące na zatrudnienie.
Warto więc sprawdzić, jak rozwija się przedsiębiorczość kobiet w Polsce od momentu przystąpienia do UE w kontekście jej wymogów. Z tego względu syntetycznie
przedstawiono najważniejsze uregulowania unijne z zakresu polityki równościowej
nawiązujące do aktywizacji biznesowej kobiet, rozwój tego procesu oraz wyniki
oceny zachodzących zmian. Na tym tle podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy
nadal potrzebne są działania wspierające ten proces?

198

Barbara Kryk

2. Uregulowania Unii Europejskiej
nawiązujące do aktywizacji biznesowej kobiet
Unia Europejska w istotny sposób przyczyniła się do aktywizacji zawodowej i biznesowej kobiet poprzez obszerny zbiór prawodawstwa w zakresie równego traktowania oraz włączenia kwestii płci do poszczególnych obszarów polityki i instrumentów unijnych. Dzięki temu istnieje pozytywna tendencja w rozwoju
społeczeństwa, rynku pracy i przedsiębiorczości we wszystkich krajach członkowskich.
Do najważniejszych dokumentów poruszających, w sposób bezpośredni lub
pośredni, kwestię rozwoju przedsiębiorczości kobiet i stworzenia odpowiednich do
tego warunków należą m.in.:
1. Strategia Europa 2020, w której jedną z siedmiu inicjatyw przewodnich jest
wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, w tym kobiet, do rynku
pracy. Wskazano tam na konieczność: podniesienia do 75% odsetka zatrudnionych
osób w wieku produkcyjnym (20-64 lat), przyspieszenia reform służących wdrożeniu modelu flexicurity, dostosowania kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku
pracy, poprawy jakości miejsc i warunków pracy, stworzenia lepszego otoczenia dla
tworzenia miejsc pracy.
2. Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2006-2010 wskazujący m.in. na wyrównanie niezależności ekonomicznej kobiet przez zwiększenie ich
zatrudnienia w drodze przeznaczania na to większych środków oraz rozwoju przedsiębiorczości kobiet, ułatwianie godzenia życia osobistego i prywatnego z pracą.
3. Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010-2015. Ustanowiono
w niej sześć obszarów priorytetowych, tożsamych z Kartą Kobiet przyjętą w marcu
2010 r., mających służyć aktywizacji kobiet i poprawie ich sytuacji na rynku pracy.
Zasygnalizowano w niej możliwość podjęcia ukierunkowanych inicjatyw, mających
się przyczynić do zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach związanych z podejmowaniem decyzji. Z tą strategią jest związany wniosek Komisji Europejskiej (KE)
z 14 listopada 2012 r. w sprawie udziału kobiet we władzach spółek. Wyznaczono
w nim cel 40-procentowego udziału kobiet we władzach, z uwzględnieniem kwalifikacji.
4. Dyrektywa 2002/73/WE oraz Dyrektywa 2006/54/WE dotyczące wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu
do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego, przynależności organizacyjnej
oraz warunków pracy w sektorze prywatnym i publicznym.
5. KOM 2007/424 w sprawie niwelowania zróżnicowania płacy ze względu na
płeć oraz zwalczanie jego przyczyn.
6. Dyrektywa w sprawie urlopu macierzyńskiego (KOM 2008/637). Zobligowała ona do wydłużenia urlopu macierzyńskiego z 14 do 18 tygodni i wspierania
powrotu do pracy, co ma ułatwić godzenie życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego.
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7. Dyrektywa w sprawie równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących
działalność na własny rachunek (KOM 2008/636). Wprowadziła ona zmiany we
wspólnotowych ramach prawnych dotyczących stosowania zasady równości osób
prowadzących działalność na własny rachunek i ich małżonków oraz innych zasad
przyczyniających się do wykonywania takiej działalności. Rada Europejska (RE)
wezwała do zagwarantowania praw związanych z macierzyństwem i ojcostwem
osób prowadzących działalność na własny rachunek i pomagających im współmałżonków.
8. Rezolucja Parlamentu Europejskiego „Pekin+15 – Platforma działania ONZ
na rzecz równości płci” z 2010 r. zawierająca konkluzje dotyczące realizacji postanowień „Pekińskiej Platformy Działania”, wskazujące na konieczność dalszego
wdrażania zasady równości płci, bo wcześniej wyznaczone cele nie zostały osiągnięte.
9. Konkluzje RE dotyczące znacznego wkładu, jaki polityka na rzecz równości
płci może wnieść w trwały wzrost gospodarczy, zatrudnienie i włączenie społeczne
oraz potrzeby wzmocnienia aspektu płci w ramach strategii Europa 2020 (dokument
Rady nr 15488/09).
10. Komunikat KE „Wspólne zobowiązanie na rzecz zatrudnienia” (KOM
2009/259), w którym uznano potrzebę wzmocnienia środków na rzecz równości płci
w ramach działań podejmowanych w związku z kryzysem, aby zaktywizować kobiety na rynku pracy i w biznesie, stanowią one bowiem duży rezerwuar niewykorzystanych zasobów pracy.
11. Dokument RE z 2002 r. (ze szczytu w Barcelonie) dotyczący godzenia życia
rodzinnego i zawodowego. Zobowiązano państwa członkowskie m.in. do zapewnienia do 2010 r. opieki przedszkolnej dla 90% dzieci w wieku 3-6 lat i 30% dzieci w
wieku do lat 3, a także do stworzenia odpowiedniego systemu opieki nad osobami
starszymi.
12. Dyrektywa w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego
dotyczącego urlopu rodzicielskiego (2010/18/UE). Pozwoli na wydłużenie urlopu
rodzicielskiego i elastyczną organizację czasu pracy w wyznaczonym okresie po
powrocie z takiego urlopu.
13. Dokument KE „Przedsiębiorczość 2020” mający na celu m.in. promowanie
przedsiębiorczości kobiet.
14. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 13 września 2011 r. w sprawie kobiet
w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Przedstawione dokumenty są podstawą podejmowania w Polsce określonych
działań oraz wprowadzania zmian w obowiązującym prawodawstwie w zakresie
równości płci i szans na rynku pracy. Znajduje to wyraz m.in. w przepisach, wśród
których do najważniejszych należą:
•• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 32 i 33).
•• Kodeks pracy (DzU 1998, nr 21, poz. 94, z późn. zm. – rozdział IIa).
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•• Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU 2008, nr 69,
poz. 415, z późn. zm.).
•• Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU
2013, poz. 675).
Aktualizacja i pojawianie się nowych dokumentów mających ułatwić kobietom
podejmowanie samodzielnej działalności gospodarczej świadczą zarówno o randze
tego zagadnienia, jak i ciągłych niedostatkach w tym zakresie. Potwierdzenie tego
można znaleźć w sprawozdaniach przedstawianych corocznie przez KE z postępów
we wdrażaniu postanowień dotyczących równości płci na rynku pracy i w biznesie.
Analiza przeprowadzona dla potrzeb niniejszego opracowania wykazała, że w badanym okresie nastąpiły zmiany na lepsze, ale w żadnym kraju członkowskim nie
osiągnięto wyznaczonych celów, w tym również w odniesieniu do przedsiębiorczości kobiet [Sprawozdania KE „Równość kobiet i mężczyzn”… 2010-2013]. Stąd KE
zaleca dalsze działania związane m.in. z propagowaniem przedsiębiorczości wśród
kobiet, poprawą jakości zatrudnienia oraz rozwiązania, które ułatwią godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym. Z tego względu warto sprawdzić, jak rozwijała się przedsiębiorczość kobiet w Polsce po przystąpieniu do UE w kontekście
respektowania przepisów równościowych na rynku pracy i w biznesie.

3. Analiza przedsiębiorczości kobiet w Polsce
Rozwój przedsiębiorczości kobiet w Polsce jest zdeterminowany wieloma różnymi
czynnikami i ograniczającymi go barierami (por. m.in. [Kryk, Kotnis 2014; Lisowska 2001, 2010]). Niestety, wyznaczone wymogi wydawnicze i cel opracowania
uniemożliwiają ponowne ich omawianie, z tego względu skoncentrowano się na
syntetycznym przedstawieniu istniejącej sytuacji.
Generalnie w Polsce w latach 2004-2012 zwiększyła się liczba kobiet pracujących, w tym pracujących na własny rachunek (tab. 1). Jedynie w 2010 r. zmniejszyła
się liczba kobiet pracujących na rachunek własny poza rolnictwem, co przypuszczalnie miało związek z kryzysem gospodarczym. Znalazło to odzwierciedlenie we
wskaźnikach udziału kobiet pracujących na własny rachunek wśród ogółu kobiet
pracujących, ogółu przedsiębiorców oraz ogółu pracujących. Wskaźniki te, po spadku w 2010 r., powoli wzrastają. Analizując te wskaźniki w relacji do liczby kobiet
aktywnych zawodowo oraz wskaźnika aktywności zawodowej i zatrudnienia kobiet, można zauważyć, że wśród kobiet jest jeszcze duży niewykorzystany potencjał
do rozwoju przedsiębiorczości1.
Dotychczas w Polsce to mężczyźni wykazywali się większą aktywnością w podejmowaniu działalności gospodarczej niż kobiety. W 2011 r. utworzyli oni 62,9%
z ogółu zarejestrowanych przedsiębiorstw, podczas gdy kobiety 37,1%. Firmy zakła1
W 2004 r. liczba kobiet aktywnych zawodowo wynosiła 7616 tys. i była o ok. 24% większa od
liczby kobiet pracujących. W 2012 r. ich liczba była nieco wyższa – 7789 tys., o ok. 11% więcej od
liczby kobiet pracujących.
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Tabela 1. Kobiety pracujące na własny rachunek w latach 2004-2012
Wyszczególnienie
Pracujące w gospodarce
(w tys.)
Pracujące na rachunek
własny (w tys.)
Pracujące na rachunek
własny poza rolnictwem
(w tys.)
Procent przedsiębiorczyń wśród ogółu kobiet
pracujących
Procent kobiet wśród
ogółu przedsiębiorców
(łącznie z prowadzącymi
gospodarstwa indywidualne)
Procent przedsiębiorczyń (poza rolnictwem)
wśród ogółu przedsiębiorców
Procent przedsiębiorczyń wśród ogółu
pracujących

2004

2006

2010

2011

2012

5819,0

6038,2

6513,3

6583,2

6619,5

1394,1

1414,1

1563,3

1611,7

1630,5

491,2

511,2

477,7

526,1

544,9

8,4

8,5

7,3

8,0

8,2

42,9

42,2

42,9

43,1

43,2

14,8

15,3

13,1

14,1

14,4

3,9

3,7

3,4

3,7

3,8

Źródło: opracowanie na podstawie: [GUS 2007, 2013a].

dane przez mężczyzn mają różną wielkość, natomiast firmy zakładane przez- kobiety są przeważnie niewielkie2.
W latach 2011-2012 ponad 1/4 mikroprzedsiębiorstw stanowiły firmy z udziałem kobiet. Najwięcej takich przedsiębiorstw funkcjonowało w pozostałej działalności usługowej (48%), zakwaterowaniu i gastronomii (44%) oraz opiece zdrowotnej
(41%), najmniej w budownictwie (6%) oraz transporcie i logistyce (8%). W przemyśle takie przedsiębiorstwa stanowiły zaledwie 1/5 przedsiębiorstw, 1/3 w handlu
(37%) oraz 1/4 w usługach ogółem (27%).
Firmy z udziałem kobiet częściej niż w przypadku pozostałych firm funkcjonowały 4 lata lub dłużej (71% w tej grupie do 65% w pozostałych). Nieznacznie
większa różnica była wśród młodszych firm (dla podmiotów kobiet 29% i 35% dla
podmiotów mężczyzn). Różnice te nie były jednak znaczące. Generalnie poziom
przeżywalności firm uległ poprawie, tzn. zwiększył się z 62,3% w roku 2004 do
73,3% w roku 2012. W latach wcześniejszych, mimo korzystnej sytuacji gospodarczej, pierwszy rok przeżywało jedynie 2/3 firm, obecnie wskaźnik przeżycia
wzrósł. Wskaźnik przeżywalności był większy w przypadku przedsiębiorstw z pra2
Nie można przedstawić danych za poprzednie lata, bo nie prowadzono statystyk z uwzględnieniem płci.
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cownikami najemnymi niż dla przedsiębiorstw niezatrudniających pracowników
[Ministerstwo Gospodarki 2007; PARP 2013; Lisowska 2001].
Najwyższymi wskaźnikami przeżycia charakteryzowały się w 2011 r. przedsiębiorstwa z sekcji Informacja i komunikacja (88,2%), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (87,3%), Przemysł (83,0%) oraz Transport i gospodarka
magazynowa (80,0%), czyli te zakładane w większości przez mężczyzn. Najniższe
wskaźniki miały natomiast: Zakwaterowanie i gastronomia (63,0%), Działalność
związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (67,6%), Edukacja (69,6%), Handel i naprawa pojazdów samochodowych (69,7%). Te trzy pierwsze były w większości prowadzone przez kobiety [GUS 2013b].
Na koniec 2012 r. udział kobiet pracujących na własny rachunek (łącznie pracodawców, samozatrudnionych i pomagających członków rodzin) w ogólnej liczbie
pracujących kobiet według form zatrudnienia wynosił 19% i był o 5% mniejszy
od podobnego wskaźnika udziału mężczyzn przedsiębiorców w stosunku do liczby pracujących mężczyzn, wynoszącego 24%. Oznacza to, że kobiety częściej niż
mężczyźni podejmują pracę najemną, a jeżeli już zdecydują się na pracę na własny
rachunek, to rzadziej rozwijają działalność i zatrudniają pracowników. Jest to związane m.in. z dużą czasochłonnością prowadzenia biznesu, która utrudnia kobietom
pełnienie funkcji rodzinnych i opiekuńczych.
Mimo przewagi liczebnej mężczyźni przedsiębiorcy ustępują kobietom pod
względem wykształcenia3. W przypadku kobiet pracujących na własny rachunek
23% posiada wyższe wykształcenie, a takie ma tylko 14% mężczyzn przedsiębiorców. Ma to duże znaczenie, gdyż może motywować kobiety do większej aktywności w zakładaniu firm i rekompensować obserwowane słabości prowadzonych
przez nie przedsiębiorstw (mniejszą skalę działalności w mniej dochodowych dziedzinach). Wyższe wykształcenie może również stać się szczególnym czynnikiem
przewagi konkurencyjnej tej grupy społecznej. Uzasadnione więc jest wspieranie
podwyższania kwalifikacji przez kobiety.
Wiek nie różnicuje przedsiębiorców. Średni wiek kobiet i mężczyzn, pracodawców i samozatrudnionych, wynosił 44 lata. Byli oni przeciętnie o 3 lata starsi od
pracowników najemnych [PARP 2013]. W przypadku kobiet oznacza to, że decydują się one na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej dopiero po „odchowaniu” dzieci. Zatem w celu zachęcenia kobiet do wcześniejszego podejmowania takich działań istotne są rozwiązania ułatwiające prowadzenie biznesu oraz godzenie
obowiązków rodzinnych i zawodowych.
W Polsce niezależnie od statusu zatrudnienia zarówno większość kobiet (90%),
jak i mężczyzn (95%) pracuje na pełny etat. Zwykle to więcej kobiet niż mężczyzn
pracuje na niepełny etat. Pracujące kobiety dwa razy częściej niż pracujący mężW Polsce kobiety są lepiej wykształcone od mężczyzn. W 2002 r. odsetek kobiet z wyższym
wykształceniem wynosił 10,5%, mężczyzn – 9,3%. W 2011 r. adekwatnie 19,1% i 14,8%. W danym
okresie liczba kobiet z wyższym wykształceniem wzrosła dwukrotnie (z 1755,5 tys. do 3318,8 tys.),
a mężczyzn półtorakrotnie (z 1448,1 tys. do 2375,9 tys.).
3
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czyźni wykonują pracę na niepełny etat. W przypadku przedsiębiorców występują różnice między poszczególnymi grupami pracujących. Mianowicie: największa
różnica między kobietami (15%) i mężczyznami (6%) pracującymi na niepełny etat
była wśród samozatrudnionych (9% na niekorzyść kobiet), najmniejsza zaś wśród
pracodawców (5% na niekorzyść kobiet). Jedynie w grupie pomagających członków
rodzin mniej kobiet (28%) niż mężczyzn (35%) pracuje na niepełny etat (7% na
niekorzyść mężczyzn). Generalnie w Polsce wskaźnik osób pracujących na niepełny etat jest niższy niż w innych krajach europejskich, co wskazuje na niedorozwój
elastycznych form zatrudnienia.
Reasumując: dalszy rozwój przedsiębiorczości kobiet wymaga wsparcia o charakterze prawnym, ekonomicznym, edukacyjnym i organizacyjnym. Wśród nich
duże znaczenie mają rodzaje wsparcia związane z równym traktowaniem na rynku
pracy i w biznesie oraz ukierunkowane na ułatwianie godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych (por.: [Lisowska 2010; Gawrycka i in. 2011; Kurowska (red.)
2011]).

4. Ocena zmian zachodzących w Polsce
Polska jako członek UE jest zobligowana do wdrażania unijnych uregulowań w zakresie równego traktowania oraz włączenia kwestii płci do poszczególnych obszarów polityki, co stara się czynić. Znajduje to wyraz zarówno w polskim prawodawstwie, jak i podejmowanych działaniach i inicjatywach, które przekładają się na
określone efekty. W tabeli 2 przedstawiono syntetyczną ocenę realizacji celów i
wymogów unijnych z zakresu polityki równościowej oddziałujących na rozwój
przedsiębiorczości kobiet w naszym kraju. Niestety, obowiązujące wymogi co do
rozmiarów opracowania uniemożliwiają zamieszczenie szerszego komentarza do
zmian.
Tabela 2. Wyniki oceny
Wyszczególnienie –
cel/wymogi UE
1
Zasada równego traktowania
w zakresie zatrudnienia i
pracy

Opis sytuacji w Polsce

2
Wprowadzono zmiany w głównych aktach
prawnych (Konstytucji RP, Kodeksie pracy),
zapisy do ustawy o promocji i zatrudnieniu,
zobowiązano do jej przestrzegania w projektach
realizowanych z funduszy UE.
Zasada równości w prowadze- Brak odrębnych uregulowań.
niu biznesu
Zwiększenie wskaźnika zaW 2004 r. wskaźnik zatrudnienia K wynosił
trudnienia do 75% w 2020 r.
38,5%, a w 2012 r. 42,9%.

Trend zmian
3
Pozytywny, ale
realizacja zbyt
powolna
Constans
Pozytywny,
ale zbyt wolne
zmiany
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Tabela 2, cd.
1
Zwiększenie wskaźnika aktywności zawodowej
Zmniejszenie bezrobocia
wśród K
Zniwelowanie różnic w płacach K i M

2
W 2004 r. wskaźnik ten wynosił 47,9%, w 2012 r.
48,1%, zwiększyła się liczba przedsiębiorczyń.
W 2004 r. stopa bezrobocia K wynosiła 19,5%,
a w 2012 r. 14,2%.
W 2004 r. różnica ta wynosiła 16%, w 2011 r.
4,5%, a w 2012 r. 6,4%.

3

Zwiększenie liczby K we
władzach spółek do 40%
Zapewnienie opieki przedszkolnej dla 90% dzieci w
wieku 3-6 lat
i 30% dzieci w wieku do lat 3

Zwiększał się udział K w zarządach do 2012 r.,
a w 2013 r. zmalał; cel nieosiągnięty.
Od 1989 r. do 2010 r. malała liczba placówek,
od 2010 r. nieznacznie wzrosła; wskaźnik UE
nie jest osiągnięty.

Rozwój usług społecznych w
zakresie różnych form opieki
pozarodzinnej

Rozwój form opieki nad osobami starszymi
i niesamodzielnymi w sektorze pozarządowym.

Zmiany w przepisach o urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i ojcowskim

Wydłużono urlop macierzyński, wprowadzono
rodzicielski i ojcowski dla osób pracujących na
podstawie różnych umów.

Podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji K

Rośnie liczba kobiet z wyższym wykształceniem, ale niezbyt wysoki jest wskaźnik kształcenia ustawicznego wśród kobiet.

Rozwój programów WLB
(Work Life Balance) i inicjatyw genderowych

Działania na rzecz zmiany stereotypów w poj.w.
strzeganiu ról K i M, kształtowania partnerskich
stosunków w rodzinie; powołanie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania K i M;
powstanie różnych instytucji promujących
przedsiębiorczość K (Klub Kobiet Przedsiębiorczych, Ambasada Kobiet Biznesu, Ambasada
Przedsiębiorczości Kobiet, Międzynarodowe
Forum Kobiet, Stowarzyszenie Europejskie
Forum Właścicielek Firm i inne); inicjatywy
(np. „Firma równych szans”, Plan działania na
rzecz przedsiębiorczości 2020); aktywizacja
zawodowa i pomoc K poprzez różne programy,
realizowane m.in. przez PKPP Lewiatan, Polską

j.w.
j.w.
Pozytywny,
nawet na tle UE,
gdzie średni
wskaźnik w
2004 r. wynosił
17,5%, a w 2012 r.
16,4%
Pozytywny, ale
zbyt powolny
Do 2010 r. ujemny, od 2010 r.
dodatni, ale
nieadekwatny do
potrzeb
W sektorze
prywatnym
pozytywny,
ale zbyt wolny; w sektorze
państwowym
constans
Pozytywny, ale
uregulowania nie
są adekwatne dla
przedsiębiorczyń
Pozytywny,
ale zbyt wolne
zmiany
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1

Rozwój elastycznych form
zatrudnienia

2
3
Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów
i Kooperacji, ZARR i inne; wymiana dobrych
praktyk i inne.
Nieprawidłowe podejście do tych form powodu- Constans w
je wykorzystywanie pracowników, co nie sprzy- odniesieniu do
ja ani jakości pracy, ani godzeniu obowiązków przedsiębiorczyń
rodzinnych i zawodowych.

K – kobiety, M – mężczyźni.
Źródło: opracowanie własne.

5. Zakończenie
Oceniając realizację polityki równościowej i zatrudnienia przez pryzmat rozwoju
przedsiębiorczości kobiet w badanym okresie, widać, że w Polsce zaszło wiele pozytywnych zmian. Nie są one wystarczające, często bywają wprowadzane z opóźnieniem czasowym w stosunku do terminów wyznaczanych przez UE i nie zawsze
wprowadzone rozwiązania uwzględniają specyfikę pracy przedsiębiorczyń. Odpowiadając na pytanie postawione we wstępie, można więc powiedzieć, że wskazane
są dalsze działania (m.in.: eliminowanie panujących stereotypów, edukacja, większa
liczba instytucji kontrolujących i wymuszających przestrzeganie prawa oraz monitorujących postęp w równouprawnieniu i niedyskryminowaniu kobiet), które ułatwią kobietom podejmowanie działalności gospodarczej, a jednocześnie polepszą
wskaźniki aktywności zawodowej i zatrudnienia.
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DEVELOPMENT OF WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP
IN POLAND AS A FORM OF EU POLICY IMPLEMENTATION
OF GENDER EQUALITY AND EMPLOYMENT
Summary: Encouraging women to take up self-employment is important from the point of
view of implementation of gender equality policy, employment and economic growth. For
this reason actions are taken to stimulate entrepreneurship among women. The purpose of
this article is to present the development of the entrepreneurship among women in Poland
after its accession to the EU in the context of the EU requirements and an attempt to answer
the question: Are actions still needed to support this process? The article uses the method of
analysis of legal acts and statistical data from reports and statistical studies on this problem.
This enabled an indication of trends and their assessment.
Keywords: policy of equality and employment, women’s entrepreneurship.

