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Szanowni Państwo,

Po zrealizowanym w ubiegłym roku badaniu gotowości inwestycyjnej Polaków (Assay Index), tym 
razem proponujemy spojrzenie na polską przedsiębiorczość i gotowość Polaków do zakładania 
firm. Zbadaliśmy, jak nasi rodacy postrzegają prowadzenie własnego biznesu oraz jakie napotykają 
bariery rozwoju innowacyjności i tworzenia nowych inicjatyw gospodarczych. W tym wydaniu badania 
sprawdziliśmy również jaki wpływ na polską przedsiębiorczość mają bieżące wydarzenia, takie jak 
wojna w Ukrainie czy funkcjonowanie ciągle zmienianego „Polskiego Ładu”.

Polacy postrzegają swoją nację jako przedsiębiorczą – uważa tak 58% naszego społeczeństwa – ale 
sami siebie najczęściej nie uważają za ludzi przedsiębiorczych (sądzi tak 38%) – to podstawowy, ogólny 
wniosek, który rysuje się po analizie wyników badania Assay Biznes. Należy wyraźnie zaznaczyć, że 
miażdżąca większość z nas uważa, że rozwijaniu przedsiębiorczości w Polsce nie sprzyja otoczenie 
prawne, system podatkowy oraz ogólne warunki w najbliższym otoczeniu. 

Aż 54% zapytanych uważa, że podstawową i najważniejszą barierą związaną z prowadzeniem 
działalności gospodarczej w Polsce są zbyt wysokie koszty, w tym te dotyczące obowiązkowych 
ubezpieczeń społecznych. Kolejne problemy to wysokie podatki oraz niestabilność i stopień 
skomplikowania przepisów prawnych. Kiedy dodamy do tego czynniki makro, takie jak wojna, inflacja 
czy niestabilna gospodarka, otrzymamy generalny wniosek, który w ustach 64% respondentów brzmi: 
to nie jest dobry czas na zakładanie działalności gospodarczej.

Optymizmem nie napawają również nastroje wśród samych przedsiębiorców. Choć 47% z nich 
planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy zainwestować w rozwój firmy, to aż 28% rozważa zamknięcie 
działalności, a co czwarty redukcję zatrudnienia. Właściciele firm zapytani o przewidywania 
na najbliższą przyszłość, mówią, że w ciągu roku sytuacja ekonomiczna ich biznesu raczej lub 
zdecydowanie się pogorszy (43% wskazań) albo nie ulegnie zmianie (40% wskazań).

Tylko 7% Polaków przyznaje, że założyłoby teraz własny biznes. Co więcej, mimo że deklaracja 
potrzeby bycia „na swoim” jest istotnie wyższa wśród przedsiębiorców (35% vs. 6%), to także w tej 
grupie niemal połowa osób (49%) szukałaby teraz – gdyby musiała – pracy na etacie. Stosunkowo 
nieduża gotowość wobec zakładania własnej firmy jest z pewnością związana z silnym przekonaniem, 
że zarówno sytuacja polityczno-gospodarcza w kraju (wysoka inflacja, rosnące koszty życia, 
niestabilność przepisów – w tym ciągle zmieniany Polski Ład), jak i na świecie (wojna w Ukrainie, kryzys 
energetyczny itp.), nie sprzyjają podejmowaniu decyzji o uruchomieniu działalności gospodarczej.

W ramach prac nad raportem stworzyliśmy nowy wskaźnik przedsiębiorczości Assay Biznes oparty 
o cztery komponenty: „doświadczenie”, „kompetencje”, „przekonania” i „potencjał”. W roku 2022 
ma on średnią wartość w populacji Polaków równą 34 (na skali od 0 do 100). Tą średnią ciągnie 
w dół komponent „doświadczenie” związany z praktyką w obszarze prowadzenia biznesu, który 
wynosi zaledwie 13. Nieco wyższą wartość widać w przypadku „potencjału”, określającego otwartość 
i gotowość do prowadzenia własnego biznesu – średnia wartość dla ogółu to 33. Polacy posiadają 
jednak pozytywne przekonania wobec prowadzenia własnego biznesu i stosunkowo dobrze 
oceniają swoje kompetencje, mogące przydać się w prowadzeniu działalności / firmy. Komponenty 
„przekonania” i „kompetencje” osiągają najwyższe wyniki – średnia wartość dla obu wskaźników to 44. 

Warszawa, 29.06.2022
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Oznacza to, że generalnie mamy przekonanie, że moglibyśmy prowadzić własny biznes i że dalibyśmy 
radę, ale skutecznie odstrasza nas brak doświadczenia oraz czyhający na przedsiębiorców gąszcz 
trudności prawnych, podatkowych i organizacyjnych, które wiążą się z zarządzaniem firmą.

To kolejny raport od Grupy Assay. Poprzedni – Assay Index – przedstawiający poziom oszczędności 
i obraz gotowości inwestycyjnej Polaków cieszył się ogromnym zainteresowaniem – w mediach 
pojawiło się ponad 1500 publikacji na jego temat. Jesteśmy przekonani, że podobnie będzie i w tym 
przypadku, a zaprezentowane wnioski przyczynią się do zainicjowania szerokiej debaty publicznej 
na temat tego, jakimi środkami można pobudzić przedsiębiorczość w Polsce i  jak likwidować bariery 
leżące na drodze do osiągnięcia tego celu.

Przyjemnej lektury,
Zarząd Grupy Assay

Łukasz Blichewicz
Prezes Zarządu

Paweł Kruszyński
Członek Zarządu

Iwo Rybacki
Członek Zarządu

lubtea
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Co Polacy cenią w pracy zawodowej?

Większość Polaków w życiu zawodowym ceni bezpieczeństwo oraz stabilizację, a tylko 
niewielka grupa przyznaje, że lubi ryzyko. Także w kontekście preferowanego modelu pracy 
– większość woli pracę na etacie niż „na swoim”. Dla ogółu Polaków kluczowymi czynnikami 
związanymi z pracą są stabilność, wysokie zarobki oraz dobre relacje międzyludzkie. Doświadczenie 
z prowadzeniem własnego biznesu różnicuje jednak to, co uważane jest za ważne w pracy zawodowej. 
Osoby mające własną działalność / firmę cenią sobie niezależność, elastyczny czas pracy oraz 
wyzwania. Jednocześnie do pewnego stopnia ważna jest też dla nich przewidywalność. Dla tych, 
którzy nie prowadzą biznesu, ważniejsze są: stabilność, wysokie wynagrodzenie oraz dobre relacje 
międzyludzkie / dobra atmosfera. Wpływ na hierarchię wartości związanych z pracą zawodową mają 
też płeć i wiek. Stabilność zatrudnienia jest istotnie ważniejsza dla kobiet niż mężczyzn (59% vs. 52%). 
Najmłodsi, silniej niż pozostali, cenią sobie elastyczny czas pracy; z kolei najstarsi (często już będący 
na emeryturze), bardziej niż inni zwracają uwagę na „miękkie” aspekty, takie jak: dobre relacje, dobrą 
atmosferę, czy ciekawą pracę.

Jakie czynniki / wartości związane z aktywnością zawodową są dla Pana/i najważniejsze? Proszę 
wskazać maksymalnie 3.
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Co Polacy myślą o posiadaniu własnego biznesu?

Jakie korzyści Polacy widzą w prowadzeniu własnego biznesu?

Ogólne nastawienie Polaków wobec prowadzenia własnego biznesu jest najczęściej 
pozytywne (49% nastawionych pozytywnie vs. 17% – negatywnie), z czego lepiej nastawieni 
wobec prowadzenia własnej działalności są mężczyźni niż kobiety, a także osoby będące 
obecnie przedsiębiorcami lub posiadające jakieś doświadczenie w tym zakresie w przeszłości (76% - 
nastawienie pozytywnie).

Polacy, niezależnie od tego, czy mają doświadczenie w prowadzeniu biznesu, czy nie, dostrzegają 
korzyści wynikające z posiadania własnej działalności. Satysfakcja z pracy dla siebie (42%), 
poczucie niezależności (41%), a także większa możliwość samodzielnego decydowania – 
także w kontekście godzin i wymiaru pracy (39%), to w oczach wielu największe zalety 
samozatrudnienia. Ważnym dla Polaków – zwłaszcza dla kobiet (38% vs. 32%) – aspektem 
prowadzenia działalności jest także możliwość łączenia przyjemnego z pożytecznym, tj. 
przekształcania pasji w źródło zarobku (36%). Czynnik ten wymieniają jednak zazwyczaj osoby 
nieposiadające własnego biznesu, co może świadczyć o pewnej mitologizacji pracy „na swoim”. Osoby 
obecnie prowadzące firmę, częściej niż osoby nieprowadzące działalności, zwracają uwagę na takie 
pozytywne aspekty prowadzenia biznesu jak: elastyczny czas pracy (47% vs. 39%), poczucie wolności 
(43% vs. 33%), wyższe zarobki niż na etacie (34% vs. 28%), czy posiadanie władzy i kontroli (20% vs. 
12%).

Jakie jest Pana/i ogólne nastawienie wobec prowadzenia własnego biznesu? 
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Iwo Rybacki 
Członek Zarządu
Grupa Assay

Jakie wady Polacy widzą w prowadzeniu własnego biznesu?

Bariery na drodze samozatrudnienia

Jako główne wady prowadzenia własnej firmy, Polacy wskazują ryzyko niepowodzenia (47%) 
oraz ogólny duży poziom stresu (45%). Wśród osób mających własny biznes, problemem numer 
jeden – obok dużego poziomu stresu związanego z ryzykiem niepowodzenia – są nieregularne 
zarobki (po 42%). Ponadto, także w tej kwestii, płeć różnicuje postawy – kobiety częściej niż 
mężczyźni wskazują na słabe strony prowadzenia własnej działalności / firmy – bardziej obawiają się 
odpowiedzialności finansowej i prawnej (45% vs. 37%) oraz konieczności bycia zawsze „na bieżąco”, 
a więc orientowania się w aktualnej sytuacji rynkowej (38% vs. 27%).

Założenie własnej działalności / firmy wydaje się dla większości Polaków trudniejsze, niż może być 
w rzeczywistości. Choć Polacy uważają, że jesteśmy przedsiębiorczym narodem (58% odpowiedzi 
twierdzących), jedynie 38% z nich określa tak samych siebie. 

Choć tradycyjnie przedsiębiorcy nie należą do czołówki grup społecznych cieszących się w Polsce 
największym zaufaniem, a jedynie co piąty Polak uważa, że otoczeni są oni szacunkiem, badanie 
Assay Biznes pokazuje, że w naszym kraju nastawienie wobec prowadzenia działalności jest co 
do zasady pozytywne lub obojętne. Własna firma kojarzy nam się z dużą dozą odpowiedzialności, 
czyhającym ryzykiem i dużym poziomem stresu. W zamian jednak oferuje pewnego rodzaju benefity, 
nieosiągalne dla pracowników etatowych – a wśród nich przede wszystkim satysfakcję z pracy „na 
własny rachunek”. Rezultaty badania pozwalają więc sądzić, że duża część społeczeństwa spogląda 
na kwestię prowadzenia własnej firmy oraz samych przedsiębiorców z uznaniem, mając świadomość 
trudności i barier formalno-prawnych, z którymi grupa ta musi się zmagać w życiu zawodowym. 

Polacy są przedsiębiorczy, chociaż...
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Ponadto, niemal 3 na 4 Polaków jest zdania, że aby założyć własny biznes, potrzebna jest kwota 
powyżej 20 tysięcy złotych, a prawie 4 na 10 uważa, że niezbędne jest posiadanie minimum 50 tysięcy 
złotych na start.

Osoby, które obecnie prowadzą własny biznes, częściej niż pozostali uważają też, że wystarczy już 
niewielka kwota (do 5 tys. zł), aby przejść na samozatrudnienie – uważa tak 13% przedsiębiorców i 
tylko 6% ogółu Polaków. Koreluje to niejako z faktem, że zdecydowana większość z nich (ponad 80%) 
zadeklarowała, że do założenia firmy wykorzystała własne środki. 

Na ile zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami na temat prowadzenia własnego biznesu 
oraz przedsiębiorczości w Polsce? 
N=1047 (ogół Polaków)  

Jak się Panu/i wydaje, jaka kwota pieniędzy potrzebna jest na początek, aby założyć własny 
biznes?

Polacy to przedsiębiorczy naród

Ja jestem przedsiębiorczym człowiekiem

Właściciele polskich firm otoczeni są szacunkiem

W moim otoczeniu są dobre warunki do założenia 
działalności biznesowej

Otoczenie prawne w Polsce sprzyja prowadzeniu 
własnego biznesu

System podatkowy w Polsce sprzyja prowadzeniu 
własnego biznesu
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Czynnikami, które pozostają istotnymi barierami związanymi z prowadzeniem firmy w Polsce, są 
deklaratywnie wysokie koszty pracy (54%) oraz wysokie podatki (43%). Co ciekawe, postrzeganie 
tych czynników jest niezależne od faktycznego doświadczenia w tej kwestii – choć Polacy uważają, 
że jesteśmy przedsiębiorczym narodem, to jednocześnie są zdania, że sytuacja w Polsce nie 
sprzyja przedsiębiorczości. 

Zarówno osoby prowadzące firmę, jak i niemający takich doświadczeń, negatywnie oceniają otoczenie 
prawno-podatkowe. Ponadto, zdecydowana większość (75%), w sytuacji konieczności znalezienia 
sobie obecnie pracy, szukałaby pracy na etat, ewentualnie pracy dorywczej. Tylko 7% Polaków 
twierdzi, że założyłoby teraz własny biznes. Co więcej, mimo że deklaracja potrzeby bycia „na 
swoim” jest istotnie wyższa wśród przedsiębiorców (35% vs. 6%), to także w tej grupie niemal połowa 
osób (49%) w obecnym momencie, gdyby musiała, szukałaby pracy na etacie. Choć 15% Polaków 
rozważa możliwość założenia własnej firmy / działalności gospodarczej, zdecydowana większość 
(64%) jest zdania, że nie jest to dobry moment na zakładanie własnego biznesu. Stosunkowo 
nieduża gotowość wobec zakładania własnej firmy może być do pewnego stopnia związana z silnym 
przekonaniem, że zarówno sytuacja polityczno-gospodarcza w kraju (wysoka inflacja, rosnące koszty 
życia, niestabilność przepisów – w tym, Polski Ład itp.), jak i na świecie (wojna w Ukrainie, kryzys 
energetyczny itp.), nie sprzyjają podejmowaniu strategicznych decyzji gospodarczych.

Obecne realia mogą powodować zachowawczość Polaków i większą potrzebę bezpieczeństwa 
oraz stabilizacji. Niemal połowa (48%) z (15%) osób planujących rozpoczęcie prowadzenia 
własnego biznesu myśli o tym w długiej (3-5 lat) lub nieokreślonej perspektywie czasowej. 
W hipotetycznej sytuacji zdecydowania się na założenie własnej firmy, Polacy najczęściej 
wybieraliby sektor usług (40%). Biorąc z kolei pod uwagę formę przedsiębiorstwa, zdecydowana 
większość zapytanych wskazała jednoosobową działalność gospodarczą (44%), natomiast najmniej 
osób zdecydowałoby się na założenie innowacyjnego start-upu (3%). Nieco większą otwartość wobec 
założenia własnej działalności widać też wśród mężczyzn niż kobiet (21% vs. 11% odpowiedzi na tak), 
a także osób młodszych (29% w grupie 18-24 lata, 22% w grupie 25-34 lata vs. 15% wśród ogółu).

Klimat polityczno-gospodarczy: ważny czynnik rozwoju 
przedsiębiorczości

Jak się Panu/i wydaje, czy obecnie jest dobry moment na założenie własnej działalności / firmy?
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Większość (62%) Polaków ocenia swoją wiedzę nt. prowadzenia biznesu jako małą lub 
żadną (brak wiedzy). Tylko 9% Polaków zadeklarowało, że posiada w tym zakresie dużą wiedzę. 
Nieco wyższą samoocenę wiedzy widać wśród mężczyzn niż kobiet (11% vs. 6% dla odpowiedzi 
posiadam dużą wiedzę na ten temat), osób powyżej 45. roku życia niż młodszych, osób z wyższym 
wykształceniem i mieszkańców większych miast. Spośród umiejętności potrzebnych w biznesie, 
Polacy wysoko oceniają swoje kompetencje w kontekście takich aspektów jak: sumienność 
i uczciwość, umiejętności organizacyjne oraz elastyczność (otwartość na zmiany). Najniżej 
oceniają natomiast swoją znajomość przepisów prawnych oraz finansowych (co jest zresztą przez 
nich postrzegane jako bariera na drodze do samozatrudnienia). 

Samoocena kompetencji Polaków

Łukasz Blichewicz
Prezes Zarządu
Grupa Assay

„Zostawcie to Polakom” – miał podobno powiedzieć Napoleon Bonaparte w czasie bitwy pod 
Somosierrą, kiedy rozkazał szarżę wprost na armaty wroga. Cytat ten pozostaje najprawdopodobniej 
tylko legendą, ale dobrze oddaje przekaz mówiący, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Podobne 
wrażenie można wysnuć na podstawie wyników badania Assay Biznes. Mimo przeciwności i barier 
formalno-prawnych, Polacy chcą pielęgnować swój „gen przedsiębiorczości”. Obecne realia prowadzą 
jednak do daleko idącej ostrożności, którą można zamknąć w krótkim stwierdzeniu „to nie jest dobry 
czas na założenie działalności gospodarczej”. Jednocześnie niemalże co 7 zapytana osoba myśli o 
uruchomieniu własnego biznesu w bliższej lub dalszej przyszłości – połowa z tej grupy zakłada, że 
będzie to nie więcej niż 2 lata. Co istotne, nabywane doświadczenie zmienia postrzeganie barier 
na drodze do prowadzenia własnego biznesu. Osoby, które już posmakowały własnego biznesu, są 
bardziej pewne siebie i nieco pozytywniej odbierają otoczenie prawne, podatkowe i organizacyjne 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Własny biznes — tak, ale nie teraz
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Jak ocenił(a)by Pan/i swoje umiejętności, które mogłyby się przydać w prowadzeniu własnego 
biznesu?
N=1047 (ogół Polaków)  

Sumienność, uczciwość

Umiejętności organizacyjne

Elastyczność, otwarcie na zmiany

Umiejętność zarządzania finansami

Umiejętność zarządzania ludźmi

Znajomość przepisów prawnych

Znajomość przepisów finansowo-
podatkowych

2%

5%

6%

14%

18%

2%

7%

6%

11%

11%

21%

23%

16%

26%

33%

34%

34%

36%

32%

36%

40%

40%

32%

32%

21%

19%

46%

23%

19%

18%

17%

8%

8%

W NISKIM stopniu 
posiadam dana 
umiejętność 

W WYSOKIM stopniu 
posiadam dana 

umiejętność 

Suma odpowiedzi 4 i 5 (raczej wysoko + wysoko)

Ogół (n=1047) Nie prowadzi 
biznesu (n=995)

Prowadzi biznes 
(n=352)

82% 81% 85%

63% 63% 79%

59% 58% 77%

50% 49% 76%

49% 49% 65%

29% 28% 50%

27% 26% 51%

Osoby obecnie posiadające swoją działalność / firmę, znacznie wyżej oceniają własną wiedzę na temat 
prowadzenia biznesu (44% przedsiębiorców deklaruje, że posiada średnią, a 42% – dużą wiedzę w tym 
zakresie). Pokazuje to, że ocena własnej wiedzy dotyczącej prowadzenia biznesu idzie w parze  
z doświadczeniem w tym zakresie.

Około 5% Polaków prowadzi obecnie własny biznes, a prawie co trzeci Polak ma przynajmniej jedno 
doświadczenie związane z jego prowadzeniem w swoim życiu zawodowym, choć w przypadku 
większości z nich (65%) nie trwało ono dłużej niż 5 lat. Większe doświadczenie w tym zakresie mają 
mężczyźni (37% vs. 27%), mieszkańcy wielkich miast oraz osoby powyżej 45. roku życia. 

Kim jest polski przedsiębiorca?

Statystyczny polski przedsiębiorca to mężczyzna (53% wskazań) w wieku 35-54 lata (55%), z wyższym 
wykształceniem (61%), mieszkający w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców (46% vs. 33% ogółu 
Polaków). Nieco częściej niż w populacji ogólnej przedsiębiorcy to osoby w związkach i posiadające 
dzieci (co po części może być skorelowane z wiekiem). Na tle ogółu społeczeństwa, przedsiębiorcy 
mają też przeciętnie lepszą sytuację materialną – 54% prowadzących biznes ma dochody 
gospodarstwa domowego netto powyżej 5 tys. zł (vs. 41% wśród ogółu Polaków).

Wśród polskich firm przeważają jednoosobowe działalności  gospodarcze oraz 
mikroprzedsiębiorstwa (do 9 pracowników), stanowiące ponad 80% wszystkich biznesów. Ponad 
60% firm prowadzi działalność w sektorze usług, a najpopularniejsza branża to budownictwo 
(16%). Ponad połowa polskich firm określa swoje obroty jako nieprzekraczające 300 tysięcy złotych. 
Większość (61%) przedsiębiorców przyznaje też, że firma, którą obecnie posiadają, istnieje na rynku 
nie dłużej niż 10 lat, natomiast 39% – że 11 lat lub więcej.

Jak jest? Czyli charakterystyka biznesu i przedsiębiorczości 
w Polsce

W NISKIM stopniu 
posiadam daną  
umiejętność

W WYSOKIM stopniu 
posiadam daną  
umiejętność
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Jakie było źródło finansowania Pana/i firmy? / A jakie było GŁÓWNE źródło finansowania Pana/i 
firmy? 

Co trzeci prowadzący biznes Polak deklaruje, że założenie własnej firmy było motywowane 
chęcią realizacji pasji, a dla około ¼ – był to wynik przypadku. 23% przedsiębiorców do założenia 
własnego biznesu skłoniła niechęć wobec pracy „dla kogoś”. Ponadto, nieco ponad 1 na 10 osób 
przyznaje, że została przekonana do tego przez ówczesnego pracodawcę – odsetek ten jest wyższy 
wśród osób w wieku 25-34 lata oraz mieszkańców miast.

Zdecydowana większość przedsiębiorców (ponad 80%) zadeklarowała, że do założenia firmy 
wykorzystała własne środki. Dla ponad 70% polskich biznesów było to główne źródło finansowania, 
choć w przypadku firm produkcyjnych, istotnie rzadziej jedynym źródłem finansowania są środki 
własne, a częściej zdarza się tu kilka źródeł finansowania.

Jak to się zaczęło? Czyli przyczyny i sposoby finansowania 
przejścia “na swoje” 

81%

14%

13%

8%

7%

2%

73%

7%

8%

5%

5%

2%

Środki własne

Pożyczka od rodziny / przyjaciół

Grant / dotacja

Pożyczka z instytucji finansowej

Pieniądze inwestora (za udziały)

Inne

Wskazane jako główne
Wskazane w ogóle
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Jak będzie? Czyli nastroje polskich przedsiębiorców

Rok 2021 nie był udany dla wszystkich polskich firm – 30% przedsiębiorców stwierdziło, że 
ich firmy przyniosły straty. Nastroje co do przyszłości wydają się jeszcze gorsze – przeważają 
negatywne przewidywania dotyczące rozwoju prowadzonego biznesu. 

43% przedsiębiorców ma poczucie, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy sytuacja ekonomiczna firmy 
się pogorszy, a tylko 17% jest zdania, że ulegnie ona poprawie. Szczególne obawy co do kolejnego 
roku mają firmy z sektora handlu.

Ponadto, podobny odsetek firm deklaruje realizację planów inwestycyjnych, jak i redukcję inwestycji 
(47% vs. 43%). W obliczu obecnej sytuacji prawie 30% przedsiębiorców myśli o zamknięciu swojego 
biznesu, a nieco ponad 20% – chce sprzedać firmę lub jej część.

Czy uważa Pan/i, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy sytuacja ekonomiczna Pan/i firmy…?

Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje Pan/i…?   

14%

28%

40%

14%

3%

Zdecydowanie się pogorszy

Raczej się pogorszy

Nie ulegnie zmianie

Raczej się polepszy

Zdecydowanie się polepszy

43%

17%

Zainwestować w rozwój firmy

Zrezygnować z planowanych wcześniej inwestycji

Zamknąć działalność / firmę

Zredukować zatrudnienie

Pozyskać kapitał – wprowadzić dodatkowego inwestora do firmy

Zwiększyć zatrudnienie

Sprzedać firmę lub jej część

17%

21%

11%

11%

10%

7%

9%

30%

22%

17%

15%

16%

17%

13%

23%

27%

27%

25%

26%

22%

24%

14%

13%

33%

32%

35%

43%

43%

15%

17%

12%

18%

13%

10%

11%

Suma odpowiedzi raczej tak 
+ zdecydowanie tak

47%

43%

28%

26%

26%

24%

22%

17%

21%

11%

11%

10%

7%

9%

30%

22%

17%

15%

16%

17%

13%

23%

27%

27%

25%

26%

22%

24%

14%

13%

33%

32%

35%

43%

43%

15%

17%

12%

18%

13%

10%

11%

zdecydowanie tak raczej tak

raczej nie zdecydowanie nie

nie wiem / trudno powiedzieć
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Assay Biznes - wskaźnik przedsiębiorczości Polaków

Paweł Kruszyński
Członek Zarządu
Grupa Assay

Niepokoić może fakt, że co czwarty polski przedsiębiorca myśli o redukcji zatrudnienia w swojej 
firmie, a nawet o zamknięciu działalności. Pandemia i następujące po niej perturbacje gospodarcze, 
a następnie wysoka inflacja i wojna w Ukrainie sprawiły, że duża grupa przedsiębiorców obawia się, iż 
w ciągu najbliższego roku sytuacja ekonomiczna ich firmy pogorszy się, a dalsze jej funkcjonowanie 
stanie pod znakiem zapytania. Do czynników geopolitycznych i makroekonomicznych dochodzi też 
polska codzienność: zbyt wysokie koszty i podatki, czy niestabilność prawa. Kiedy dodamy do tego 
nieterminowe płatności klientów, problemy surowcowe i produktowe oraz przerwane łańcuchy 
dostaw, znajdziemy odpowiedź na pytanie, dlaczego zawód przedsiębiorcy postrzegany jest jako 
działalność podwyższonego ryzyka. 

Przedsiębiorca czuje się jak saper

Assay Biznes to wskaźnik, który odzwierciedla stosunek Polaków do zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej poprzez pomiar kategorii opartych na różnych aspektach związanych z 
przedsiębiorczością (doświadczeń i przekonań w zakresie prowadzenia biznesu, samooceny wiedzy z 
zakresu prawa, finansów i zarządzania oraz indywidualnego potencjału związanego z ogólnie pojętą 
przedsiębiorczością). Assay Biznes pozwoli obserwować zmiany podejścia Polaków do biznesu na 
przestrzeni czasu zarówno na poziomie ogólnym, jak i w ramach poszczególnych jego komponentów 
(cztery podskale indeksu). 

Assay Biznes przyjmuje wartości od 0 do 100. Wartość 0 jest przypisana osobom posiadającym zerowe 
doświadczenie i otwartość w stosunku do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
najbardziej wyrażającym negatywne przekonania na ten temat. Wartość 100 otrzymuje osoba, która 
przejawia najwięcej zachowań przedsiębiorczych, jest najbardziej otwarta na różne doświadczenia 
związane z prowadzeniem biznesu oraz ma wobec tego najbardziej pozytywne postawy. Pozostałe 
osoby w populacji mają wartości zróżnicowane – w zależności od przejawianych zachowań w tym 
zakresie.

Assay Biznes jest kombinacją czterech komponentów (również zbudowanych na skali od 0 do 
100). Komponentu ‘Doświadczenie’ – związanego z praktyką w obszarze prowadzenia biznesu; 
komponentu ‘Kompetencje’ – związanego z subiektywnym poczuciem własnych kompetencji z 
obszaru prowadzenia firmy, prawa, finansów i zarządzania; komponentu ‘Przekonania’ – związanego 
z postrzeganiem klimatu ekonomicznego dla prowadzenia biznesu oraz komponentu ‘Potencjał’  
– pokazującego otwartość i gotowość do prowadzenia własnego biznesu.
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Ogólny wskaźnik przedsiębiorczości Assay Biznes ma średnią wartość w populacji Polaków 
równą 34 (na skali od 0 do 100). 62% Polaków uzyskuje wynik o wartości nie większej niż 35, a tylko 
12% osób przekracza wartość 50.

Assay Biznes total

34/100

17%

45%

26%

12%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

od 0 do 20 od 21 do 35 od 36 do 50 od 51 do 100

Rozkład wartości indeksu

Prof. Dominika Maison
Właścicielka firmy badawczej
Maison&Partners

Celem konstrukcji jednowymiarowego, globalnego wskaźnika Assay Biznes było oderwanie się od 
odpowiedzi na poszczególne pytania, aby można było pokazać uogólniony potencjał biznesowy 
Polaków. Dzięki temu można mówić o tym, na jakim poziomie rozwoju biznesowego są obecnie Polacy 
oraz jak pod tym względem wyglądają różne grupy demograficzne, np. kobiety i mężczyźni, osoby w 
różnym wieku, mieszkańcy różnej wielkości miejscowości, czy też różniące się wykształceniem. 

Assay biznes to narzędzie do diagnozy



17

Najniższą wartość Polacy uzyskują w komponencie Doświadczenie – średnia wartość dla ogółu to 
13 (na skali od 0 do 100). Komponent ten odnosi się do przeszłych i obecnych doświadczeń Polaków 
w kontekście prowadzenia własnego biznesu. Nieco wyższą wartość widać w przypadku komponentu 
Potencjał, określającego otwartość i gotowość do prowadzenia własnej firmy – średnia wartość dla 
ogółu to 33 (na skali od 0 do 100). Najwyższe wyniki Polacy uzyskują w komponentach Przekonania 
i Kompetencje, które są związane z postawami wobec prowadzenia działalności i ogólnym 
postrzeganiem klimatu ekonomicznego, a także subiektywnym poczuciem własnych kompetencji z 
obszaru prowadzenia firmy, prawa, finansów i zarządzania – średnia wartość dla obu wskaźników to 
44 (na skali od 0 do 100).

Zarówno w przypadku ogólnego wskaźnika, jak i jego poszczególnych komponentów, obserwuje się 
różnice w poziomach zależne od zmiennych społeczno-demograficznych. Ogólny wskaźnik Assay 
Biznes oraz wszystkie cztery komponenty są nieco wyższe wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Nieco 
wyższą wartość indeks uzyskuje też wśród osób posiadających dzieci (co jest prawdopodobnie 
skorelowane z wiekiem). Rośnie on także wraz ze wzrostem dochodów – osoby lepiej zarabiające 
lepiej oceniały zarówno swoje Kompetencje, jak i Doświadczenie. Ponadto, choć w przypadku osób 
z wyższym poziomem wykształcenia oraz mieszkających w większych ośrodkach miejskich widać 
wyższe wartości wskaźnika zarówno Doświadczenia, jak i Kompetencji, to uzyskują one niższe 
wyniki w aspekcie Przekonań niż osoby z niższym wykształceniem i mieszkające na wsi (grupy te 
mniej negatywnie postrzegają klimat polityczno-gospodarczy w Polsce w kontekście rozwoju 
przedsiębiorczości). 

Ponadto, dzięki stworzeniu globalnego wskaźnika możemy śledzić w kolejnych latach zmiany – 
obserwować czy potencjał biznesowy Polaków maleje, rośnie, czy też pozostaje bez zmian. Assay 
Biznes może przyjąć wartości od 0 do 100 i obecnie ma wartość 34 punktów, co pokazuje, że 
Polacy mają jeszcze duże pole do rozwoju własnych kompetencji biznesowych. Jest w Polsce spora 
grupa osób, które nie mają w tej chwili własnego biznesu, ale myślą o jego założeniu w niedalekiej 
przyszłości. Oczywiście to, czy rzeczywiście założą swój biznes,  zależy nie tylko od ich otwartości i 
chęci działania. Ogromne znaczenie w tym przypadku mają różne uwarunkowania zewnętrzne, jak 
np. regulacje prawne czy finansowe.

Komponent 
Doświadczenie

13

Komponent 
Kompetencje 

44

Komponent 
Przekonania

44

Komponent 
Potencjał 

33
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Łukasz Blichewicz
Prezes Zarządu
Grupa Assay

Wskaźnik Assay Biznes to nasz kolejny, po Assay Index, autorski parametr ekonomiczny badający 
postawy i doświadczenia polskiego społeczeństwa. Intencją było lepsze poznanie szeregu aspektów 
związanych nie tylko z szeroko pojętą przedsiębiorczością, ale i nastawieniem, kompetencjami 
oraz własnymi doświadczeniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Assay 
Biznes ukazuje, że subiektywne poczucie kompetencji z obszaru biznesu plasuje się na przyzwoitym 
poziomie, który rośnie wraz z wysokością deklarowanego dochodu (wartość 59 dla osób 
zarabiających powyżej 10 tys. złotych). Nieco gorzej sprawa ma się w przypadku oceny rzeczywistych 
doświadczeń związanych z prowadzeniem firmy (choć i tu widać wyraźną zależność wraz ze wzrostem 
deklarowanego dochodu) oraz w ocenie potencjału – a więc otwartości do zakładania własnego 
biznesu. W ostatnim przypadku optymizmem napawa jednak fakt, że wskaźnik ten jest szczególnie 
wysoki wśród ludzi młodych – dla grupy 18-24 lata jego wartość wyniosła 44, podczas gdy w grupie 
osób powyżej 55 lat to tylko 26.

Polacy chcą być przedsiębiorczy

Start-up: świadomość i postrzeganie

Start-up to dla Polaków wielka niewiadoma. Większość osób słyszała to określenie, ale 
nie wie dokładnie, co się pod nim kryje. Niemal połowa społeczeństwa, w tym ponad 60% 
przedsiębiorców deklaruje, że zetknęła się z nim, jednak tylko co dziesiąty Polak i co trzeci 
przedsiębiorca twierdzi, że dobrze zna ten model biznesu. Najczęściej określenie to kojarzy się 
z nowo utworzoną firmą, innowacją, pomysłem na biznes i wsparciem finansowym dla biznesu. 
Relatywnie wysoką świadomość start-upów widać wśród mężczyzn (54% vs. 40% kobiet), osób  
w wieku 25-44 lat, mieszkańców wielkich miast oraz osób z wyższym wykształceniem. 

Czy zetknął/zetknęła się Pan/i z pojęciem „start-up”? 
N=1047 (ogół Polaków) 

47%53%

Tak

Nie
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Start-up wydaje się dla Polaków stosunkowo ciekawym modelem prowadzenia biznesu, jednak 
niemal połowa zapytanych (49%) nie ma zdania na ten temat (odpowiedź: ani tak, ani nie, na 
pytanie: Na ile interesujący wydaje się Panu/i ten model prowadzenia biznesu?). Jest to z pewnością 
związane z brakiem wiedzy, co to właściwie jest start-up. Pod względem poziomu skomplikowania 
założenia oraz prowadzenia start-upu, jest on według Polaków bliżej jednoosobowej działalności 
gospodarczej (JDG), niż firmy zatrudniającej pracowników. Także pod kątem możliwego zysku oraz 
ryzyka, start-up postrzegany jest podobnie raczej jak JDG, niż firma zatrudniająca pracowników.

Podobnie jak w przypadku chęci założenia firmy, gotowość założenia start-upu deklaruje tylko 
niewielka grupa Polaków – zaledwie 6% kiedykolwiek rozważała taką możliwość, a jedynie 5% osób 
obecnie prowadzących własny biznes określa swoją działalność jako start-up. Nieco częściej są to 
przedsiębiorcy w wieku 25-34 lata, posiadający firmy zatrudniające od 10 do 250 pracowników i 
istniejące kilka lat na rynku. Jednocześnie, podobnie jak w przypadku zakładania własnej działalności 
/ firmy, tylko niewielka grupa Polaków (11%) twierdzi, że obecnie jest dobry moment na zakładanie 
start-upu. Ani sytuacja w kraju, ani na świecie, nie wydaje się korzystnie wpływać na rozwój 
przedsiębiorczości.  

Jak się Panu/i wydaje, jaka jest specyfika poniższych modeli biznesowych pod kątem poziomu 
skomplikowania związanego z…
N=1047 (ogół Polaków)  

Nie prowadzi biznesu 
(n=995)

Prowadzi biznes 
(n=352)

46%54% 61%
39%

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Firma zatrudniająca pracowników

Start-up

13%

2%

23%

7%

11%

41%

41%

55%

17%

35%

24%

6%

16%

8%

ZAŁOŻENIEM / ROZPOCZĘCIEM

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Firma zatrudniająca pracowników

Start-up

10%

2%

22%

7%

9%

43%

38%

57%

19%

36%

25%

6%

17%

7%

PROWADZENIEM

MAŁO
skomplikowane

BARDZO
skomplikowane

Suma odpowiedzi 4 i 5 (raczej + bardzo 
skomplikowane)

Ogół (n=1047) Nie prowadzi 
biznesu (n=995)

Prowadzi 
biznes (n=352)

22% 23% 21%

50% 51% 49%

32% 32% 30%

25% 25% 25%

53% 53% 55%

32% 32% 31%
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Iwo Rybacki 
Członek Zarządu
Grupa Assay

Mityczny start-up wciąż dla większości Polaków jest czymś obcym. Mimo że już prawie połowa z 
nas zetknęła się z tym pojęciem, zdecydowana część społeczeństwa nie ma wyrobionej opinii 
na temat tych innowacyjnych przedsiębiorstw. O założeniu start-upu myśli jednak co dziesiąty 
zapytany przedsiębiorca, a zachętą – poza możliwościami rozwoju czy potencjałem innowacyjności 
przedsięwzięcia – jest chęć wygenerowania większego zysku z działalności. W Grupie Assay wiemy, 
że polscy innowatorzy i ich aktywność mają ogromny potencjał inwestycyjny, dlatego wspieramy 
start-upy w pozyskiwaniu kapitału i dążeniu do jak najszybszej komercjalizacji rozwiązań, a co za tym 
idzie – skalowania biznesu.

Startupy mają przyszłość

Polski Ład

Polski Ład jest negatywnie oceniany przez większość Polaków (66%). Zaledwie 8% odbiera go 
pozytywnie, a 26% nie ma wyrobionej opinii na ten temat. Ocena ta jest przede wszystkim związana 
z brakiem jasności proponowanych zmian, chaosem informacyjnym, a także poczuciem, że 
nowe przepisy przynoszą straty finansowe. Co ciekawe, osoby prowadzące i nieprowadzące biznes 
podobnie oceniają Polski Ład, choć przedsiębiorcy wypowiadają się na jego temat nieco bardziej 
negatywnie (39% z nich zdecydowanie nie zgadza się, że zmiany te korzystnie wpłyną na całość 
gospodarki vs. 32% – ogół społeczeństwa). 

Jak ogólnie ocenia Pan/i wprowadzenie Polskiego Ładu w Polsce?
N=1047 (ogół Polaków)

46%

20%

26%

6%

2%

Bardzo negatywnie

Raczej negatywnie

Ani negatywnie, ani

pozytywnie

Raczej pozytywnie

Bardzo pozytywnie

66%

8%
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Niemal 40% ogółu Polaków deklaruje, że ich obciążenia podatkowe w związku z Polskim Ładem 
zwiększyły się; w grupie przedsiębiorców odsetek takich osób wynosi niemal 70%. W konsekwencji 
prawie 40% Polaków twierdzi, że straciła na Polskim Ładzie – średnio, niemal 900 zł miesięcznie. 

Niestety, Polski Ład nastawia Polaków pesymistycznie co do przyszłości. Zdecydowana większość 
społeczeństwa (niezależnie, czy prowadzi własny biznes, czy też nie) spodziewa się negatywnych 
konsekwencji w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu – w tym dalszego wzrostu cen. 

Większość Polaków (82%) przyznaje ponadto, że nie rozumie nowych zmian w Polskim Ładzie lub w 
ogóle nie śledzi ich na bieżąco. Może to być związane z postrzeganiem go jako niejasnego – zazwyczaj 
ludzie, jeśli nie muszą, nie czują potrzeby śledzenia zmian w przepisach, których nie rozumieją. Nieco 
lepiej zorientowani w sprawie są przedsiębiorcy niż osoby, które nie prowadzą własnego biznesu 
(28% vs. 17%)

Moje obciążenia podatkowe w związku z Polskim Ładem…
N=1047 (ogół Polaków)

Na ile zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami na temat Polskiego Ładu? 
N=1047 (ogół Polaków)  

15%

47%

38%

Zmniejszyły się

Pozostały na dotychczasowym poziomie

Zwiększyły się

Zmiany związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu zmuszą 
przedsiębiorców do podwyższenia cen towarów / usług

Zmiany związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu 
spowodują dalszy wzrost cen 

Polski Ład korzystnie wpływa na budżet państwa

Polski Ład korzystnie wpływa na całość gospodarki

Polski Ład wspiera rozwój przedsiębiorstw w Polsce

System rozliczania się z podatków po wprowadzeniu 
Polskiego Ładu jest prostszy

34%

36%

10%

4%

3%

3%

34%

31%

20%

9%

9%

7%

23%

26%

40%

31%

31%

28%

6%

4%

14%

24%

23%

18%

17%

32%

34%

43%

zdecydowanie się zgadzam
raczej się zgadzam
ani tak, ani nie
raczej się nie zgadzam
zdecydowanie się nie zgadzam

Suma odpowiedzi 4 i 5 (raczej się zgadzam + 
zdecydowanie się zgadzam)

Ogół (n=1047)
Nie prowadzi 

biznesu 
(n=995)

Prowadzi 
biznes (n=352)

68% 68% 68%

67% 67% 71%

30% 28% 40%

13% 13% 15%

12% 12% 13%

10% 10% 12%

13%

7%

3%

4%

3%

2%

45%

31%

17%

13%

8%

7%

34%

46%

48%

42%

29%

23%

7%

11%

21%

26%

30%

28%

4%

10%

15%

30%

39%

zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam
ani tak, ani nie raczej się nie zgadzam
zdecydowanie się nie zgadzam
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Czy rozumie Pan/i najnowsze zmiany w Polskim Ładzie, które zostały ogłoszone w ostatnich 
tygodniach?
N=1047 (ogół Polaków)  

18%

31%
51%

Tak

Nie
Nie 
wiem

17%

31%53%

Nie prowadzi biznesu 
(n=995)

28%

36%

36%

Prowadzi biznes 
(n=352)

Milena Krasuska 
Chief Operations Officer
Grupa Assay

Zatrważająco wysoki poziom niezrozumienia dla zmian podatkowych wprowadzonych przez 
ustawodawcę w ramach Polskiego Ładu i poczucie negatywnego wpływu programu zarówno 
na przedsiębiorczość (aż 7 na 10 przedsiębiorców deklaruje, że straciło na Polskim Ładzie!), jak i 
gospodarkę jako taką, świadczy o dużym zamieszaniu wywołanym wprowadzonymi zmianami. Już 1 
lipca wejdzie w życie tzw. korekta Polskiego Ładu, która spowoduje obniżenie podstawowej stawki 
podatkowej PIT z 17% do 12%, ale też zlikwiduje dopiero co wprowadzoną ulgę dla klasy średniej (choć 
pozostawia jej mechanizm w przypadku tych osób, które miałyby stracić na jej likwidacji). Oznacza to 
kolejną zmianę systemu podatkowego w ostatnich miesiącach i dalsze skomplikowanie przepisów 
potęgujące chaos w obszarze prawno-podatkowym. Wszystko to przekłada się na niepewność wobec 
prawa, a to jest z kolei jedną z kluczowych barier wstrzymujących wzrost przedsiębiorczości w Polsce.

Polski Ład przeraża przedsiębiorców
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Wojna w Ukrainie - opinia Polaków na temat jej wpływu na 
gospodarkę

Wojna w Ukrainie jest postrzegana jako istotny czynnik niesprzyjający rozwijaniu przedsiębiorczości. 
Zarówno wśród ogółu Polaków, jak i obecnych przedsiębiorców, obserwuje się silne obawy związane 
z negatywnym wpływem konfliktu na polską gospodarkę i prowadzenie biznesu. Ponad 80% Polaków 
jest zdania, że rosyjska agresja na Ukrainę stanowi zagrożenie dla polskiej gospodarki. Niemal 
połowa (47%) prowadzących biznes obawia się negatywnego wpływu wojny na własną firmę.

Polacy na ogół uważają, że powinno się zatrudniać pracowników z Ukrainy (71% odpowiedzi 
twierdzących), ale wśród prowadzących biznes ten odsetek jest znacznie niższy – Ukraińców 
zatrudniłoby 50% z nich. Ogół Polaków raczej nie miałby nic przeciwko, aby zatrudnić się w firmie 
prowadzonej przez obywateli Ukrainy (56% odpowiedzi twierdzących), ale spośród przedsiębiorców 
zrobiłoby tak mniej osób, bo 42%. Mimo tych różnic to są dobre wyniki świadczące o daleko idącej 
otwartości i tolerancji wobec przybyszów ze Wschodu.

Jak się Panu/i wydaje, czy rosyjska agresja na Ukrainę stanowi zagrożenia dla polskiej 
gospodarki? 
N=1047 (ogół Polaków)  

1%

5%

13%

40%

42%

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Ani tak, ani nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak
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Na ile był(a)by Pan/i skłonny/a…
N=1047 (ogół Polaków)  

Zatrudnić pracowników z Ukrainy

Zatrudnić się w firmie prowadzonej przez 
obywateli Ukrainy 

29%

19%

42%

37%

9%

19%

6%

9%

13%

16%

Suma odpowiedzi 4 i 5 (raczej tak + 
zdecydowanie tak)

Ogół (n=1047)
Nie prowadzi 

biznesu 
(n=995)

Prowadzi 
biznes (n=352)

71% 72% 50%

56% 57% 42%

29%

19%

42%

37%

9%

19%

6%

9%

13%

16%

zdecydowanie tak raczej tak

raczej nie zdecydowanie nie

nie wiem / trudno powiedzieć

Paweł Kruszyński
Członek Zarządu
Grupa Assay

Wojna, która toczy się tuż za naszą granicą, wywołuje silny niepokój w polskim społeczeństwie. Każdy 
z nas ma także czysto krajowe powody do obaw – szalejąca, sięgająca niemal 14% inflacja uderza 
w kieszenie Polaków. Zwiększa też koszty funkcjonowania firm, a to negatywnie odczuwają sami 
przedsiębiorcy, spoglądający w najbliższą przyszłość z obawami. Codzienne gesty solidarności i 
realnego wsparcia, które płynie z Polski do Ukrainy, potwierdzają wyniki badania, mówiące o tym, że 
co drugi polski przedsiębiorca byłby skłonny zatrudnić w swojej firmie pracownika z Ukrainy. Wynika 
to nie tylko z solidarności w obliczu wojny, ale także z pragmatycznego faktu, że Ukraińcy dali się 
dotychczas poznać jako solidni pracownicy, szybko uczący się języka i łatwo się asymilujący. Według 
badań NBP i SGH tylko w latach 2013-2018 przyczynili się oni aż do 13% skumulowanego wzrostu 
PKB, zwiększając go średnio o pół punktu procentowego rok do roku.

Czas niepewności
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Podsumowanie  
raportu
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Opinie i postawy wobec prowadzenia własnego biznesu

Potencjał związany z prowadzeniem własnego biznesu

Samoocena wiedzy oraz doświadczenie związane z 
prowadzeniem działalności

• Polacy w życiu zawodowym cenią przede wszystkim bezpieczeństwo oraz stabilizację, raczej 
unikają ryzyka. Niemal dwa razy więcej osób jest zwolennikami pracy na etacie niż „na swoim”.  

• Mimo że duża grupa Polaków preferuje stabilną pracę na etacie, to ich ogólne 
nastawienie do prowadzenia biznesu jest raczej pozytywne. Jako główne zalety tej 
formy aktywności zawodowej – niezależnie od własnego doświadczenia w tej kwestii  
– wymieniane są: satysfakcja z pracy „na swoim” oraz poczucie niezależności / możliwość 
samodzielnego decydowania. Obecni przedsiębiorcy częściej niż osoby niemające 
własnej firmy zwracają uwagę na takie korzyści jak: elastyczny czas pracy, wyższe 
zarobki niż na etacie, poczucie wolności, a także posiadanie władzy i kontroli.  

• Jednocześnie, Polacy dostrzegają wiele wad związanych z prowadzeniem własnego biznesu. 
Przede wszystkim łączą ten typ aktywności z ryzykiem niepowodzenia, dużym stresem 
i odpowiedzialnością, koniecznością ciągłego bycia na bieżąco z przepisami. Obecni 
przedsiębiorcy jako jedną z głównych wad wskazują stres i nieregularność zarobków.   

• Większość Polaków jest zdania, że w Polsce nie ma sprzyjającego klimatu do prowadzenia 
biznesu – ani otoczenie prawne, ani system podatkowy nie są postrzegane jako korzystne 
dla przedsiębiorców. Zarówno osoby nieposiadające firmy, jak i prowadzące obecnie własny 
biznes, zgodnie uważają, że wysokie koszty pracy i podatki, a także niestabilność prawa to główne 
bariery związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. 

• Zdecydowana większość Polaków nie jest gotowa, by założyć własną firmę. 3 na 4 z nas 
przyznaje, że gdyby znalazło się teraz w sytuacji konieczności znalezienia pracy, w pierwszej 
kolejności szukałoby pracy na etat. Co więcej, choć w grupie obecnych przedsiębiorców 
odsetek tych osób jest istotnie niższy, prawie połowa przyznaje, że gdyby musiała zmienić 
pracę, wybrałaby w tym momencie pracę „u kogoś”. Tylko 7% Polaków (a 35% w grupie 
obecnie prowadzących biznes) deklaruje, że gdyby szukali teraz pracy, założyliby własny biznes.  

• Jednocześnie, 15% Polaków jest do pewnego stopnia otwarta wobec idei założenia 
własnej firmy –  około połowa z tych osób myśli o tym, aby założyć własny biznes w ciągu 
najbliższych 2 lat, natomiast pozostali rozważają taką opcję w dalszej perspektywie czasowej.  

• Zachowawczość Polaków w stosunku do zakładania własnego biznesu jest związana z silnym 
przekonaniem, że to nie jest dobry moment na zakładanie firmy. Zarówno sytuacja polityczno-
gospodarcza w kraju (wysoka inflacja, rosnące koszty życia, niestabilność itp.), jak i na świecie 
(wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny itp.) mogą powodować większą potrzebę bezpieczeństwa 
oraz stabilizacji. 

• Nieco ponad 6 na 10 Polaków ocenia swoją wiedzę nt. prowadzenia własnego biznesu jako 
małą lub żadną. Tylko co dziesiąty Polak uważa, że ma dużą wiedzę w tej kwestii.
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Prowadzenie biznesu: stan faktyczny

Assay Biznes - wskaźnik przedsiębiorczości Polaków

• Około 5% Polaków deklaruje, że obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą lub firmę.  

• Wśród polskich firm przeważają jednoosobowe działalności gospodarcze oraz 
mikroprzedsiębiorstwa (do 9 pracowników), stanowiące ponad 80% wszystkich biznesów. 
Firmy na polskim rynku to w większości młode podmioty, działające w sektorze usług, 
istniejące na rynku nie dłużej niż 10 lat, a ich dochód roczny nie przekracza 300 tysięcy złotych.   

• Firmę zakładamy najczęściej z chęci realizacji własnej pasji, w wyniku przypadku oraz z 
niechęci wobec pracy „dla kogoś”.

 
• Ponad 80% polskich przedsiębiorców przyznaje, że założyło firmę z własnych środków, a dla ponad 

70% było to główne źródło finansowania biznesu.

• Choć większość przedsiębiorców deklaruje, że w poprzednim roku (2021) ich firmy przyniosły 
zyski, to nastroje na najbliższe 12 miesięcy są mało optymistyczne. Niemal 30% osób myśli o 
zamknięciu działalności / firmy, a nieco ponad 20% o sprzedaży firmy (w całości lub częściowo).

• Z umiejętności, które mogą być przydatne w biznesie, Polacy stosunkowo wysoko oceniają swój 
poziom sumienności i uczciwości oraz umiejętności organizacyjne, a najsłabiej – znajomość 
przepisów. 
 

• Około 3 na 10 Polaków miało w swoim życiu zawodowym przynajmniej jedno doświadczenie 
związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej / firmy. Jednocześnie,  
w przypadku większości, była to sytuacja jednorazowa, która nie trwała dłużej niż 5 lat.

• Ogólny wskaźnik przedsiębiorczości Assay Biznes ma średnią wartość w populacji Polaków 
równą 34 (na skali od 0 do 100). 62% Polaków uzyskuje wynik o wartości nie większej niż 35, a 
tylko 12% osób przekracza wartość 50.

• Najniższą wartość Polacy uzyskują w komponencie Doświadczenie – średnia wartość dla ogółu 
to 13 (na skali od 0 do 100). Komponent ten związany jest z praktyką w obszarze prowadzenia 
biznesu.

• Nieco wyższą wartość widać w przypadku komponentu Potencjał, określającego otwartość i 
gotowość na prowadzenie własnego biznesu – średnia wartość dla ogółu to 33 (na skali od 0 do 
100). 

• Polacy posiadają jednak pozytywne przekonania wobec prowadzenia własnego biznesu 
i stosunkowo dobrze oceniają swoje kompetencje, mogące przydać się w prowadzeniu 
działalności / firmy. Osiągają najwyższe wyniki w komponentach Przekonania i Kompetencje 
– średnia wartość dla obu wskaźników to 44 (na skali od 0 do 100). 
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Start-up: Świadomość i postrzeganie

Polski Ład

Wojna w Ukrainie

Nota metodologiczna

• Pojęcie „start-up” jest znane około połowie Polaków, jednak faktyczna wiedza na temat 
tego modelu biznesowego wydaje się niska. 

• Około 1/3 Polaków postrzega ten model biznesowy jako interesujący, natomiast około połowa 
nie ma konkretnego zdania na ten temat, co prawdopodobnie w dużej mierze związane jest z 
brakiem wiedzy, czym właściwie jest start-up. 

• Tylko 6% Polaków deklaruje, że kiedykolwiek rozważała założenie start-upu, a 5% osób obecnie 
prowadzących własny biznes określa swoją działalność jako start-up.

• Polacy – zwłaszcza przedsiębiorcy – nie są zadowoleni z wprowadzenia Polskiego Ładu, 
a następnie ciągłych zmian z nim związanych. Głównymi zarzutami wobec zmian są 
skomplikowanie / mała czytelność, poczucie chaosu związanego z ich wprowadzeniem, a także 
przekonanie, że zamiast obiecywanej poprawy, przynoszą one straty.

• Niemal 40% Polaków deklaruje, że ich zobowiązania podatkowe zwiększyły się w związku 
z wprowadzeniem Polskiego Ładu i w konsekwencji tracą co miesiąc średnio niemal 900 zł. 
Odsetek „stratnych” na Polskim Ładzie jest istotnie wyższy wśród obecnie prowadzących biznes 
niż pozostałych i wynosi prawie 70%. 

• Wojna w Ukrainie jest postrzegana przez Polaków jako czynnik niesprzyjający rozwijaniu 
przedsiębiorczości. Zarówno wśród ogółu, jak i obecnych przedsiębiorców, obserwuje się 
silne obawy związane z negatywnym wpływem wojny w Ukrainie na polską gospodarkę i 
prowadzenie biznesu. 

• Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) na 
internetowym panelu badawczym Ariadna.

• Badanie zostało zrealizowane wśród:

• Czas trwania ankiety: około 20 minut. 
• Badanie było realizowane w kwietniu 2022 r.

1. Próba podstawowa: OGÓŁ POLAKÓW – ogólnopolska, losowo-kwotowa próba N=1047 osób, 
gdzie kwoty zostały dobrane według reprezentacji w populacji dorosłych Polaków dla płci, 
wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

2. Próba dodatkowa: PROWADZĄCY BIZNES – osoby posiadające własną działalność 
gospodarczą / firmę; N=352 osoby.
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Charakterystyka demograficzna próby:

Ogół Polaków: Prowadzący biznes:

47% 47%53% 53%

Wiek: Wykształcenie: Miejsce zamieszkania:

12%

21%

16%

19%

32%

4%

16%

28%

27%

25%

18-24 lata

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

55 lat lub więcej

3%

9%

42%

46%

1%

7%

32%

61%

Podstawowe,
gimnazjalne

Zasadnicze
zawodowe

Średnie lub
pomaturalne

Wyższe

32%

13%

21%

20%

13%

23%

11%

21%

24%

22%

wieś

małe miasto (do 20 tys.
mieszkańców)

średnie miasto (od 20 do
99 tys. mieszkańców)

duże miasto (od 100 do
500 tys. mieszkańców)

wielkie miasto (powyżej
500 tys. mieszkańców)

20%

15%

53%

7%

5%

13%

21%

58%

5%

3%

Kawaler/Panna

W związku nieformalnym

Żonaty/Zamężna

Rozwiedziony/a / w separacji

Wdowiec/Wdowa

Stan cywilny: Dzieci:

67%
74%
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Charakterystyka próby finanse:

Średni miesięczny dochód netto 
(osobisty):

Średni miesięczny dochód netto 
(gospodarstwo domowe):

5%

4%

10%

20%

29%

8%

4%

1%

0%

2%

16%

1%

2%

4%

12%

18%

13%

13%

9%

5%

6%

17%

Nie mam dochodów

do 1000 zł

1.001 - 2.000 zł

2.001 - 3.000 zł

3.001 - 5.000 zł

5.001 - 7.000 zł

7.001 - 10.000 zł

10.001 – 25.000 zł

25.001 zł lub więcej

nie wiem

odmowa odpowiedzi

40% prowadzących 
biznes ma dochody 
osobiste netto powyżej 
5 tys. zł (vs. 14% wśród 
ogółu Polaków)

1%

5%

9%

23%

18%

16%

5%

1%

4%

18%

2%

3%

6%

12%

13%

17%

16%

9%

5%

18%

do 1000 zł

1.001 - 2.000 zł

2.001 - 3.000 zł

3.001 - 5.000 zł

5.001 - 7.000 zł

7.001 - 10.000 zł

10.001 – 25.000 zł

25.001 zł lub więcej

nie wiem

odmowa odpowiedzi

54% prowadzących 
biznes ma dochody 
gosp. domowego 
netto powyżej 5 tys. zł 
(vs. 41% wśród ogółu 
Polaków)
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