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1. Wstęp 

 

Dążenie do wzrostu uelastycznienia rynku pracy w krajach Unii Europejskiej 

spowodowało zwiększenie znaczenia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Podmioty te 

są w stanie szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe i efektywniej 

dostosowywać się do potrzeb gospodarki.  

Jednym z elementów tego trendu jest wzrost roli jaką spełniają przedsiębiorstwa 

prowadzone przez osoby fizyczne w ramach własnej działalności gospodarczej. 

Samozatrudnieni stali się specyficzną grupą na rynku pracy: osób które z jednej strony nie 

podlegają już pod prawo pracy, a z drugiej strony świadczą usługi własnej pracy występując 

jako przedsiębiorstwo. Rozwój tej swoistej, z punktu widzenia stron, formy kontraktu na 

oferowanie pracy niesie ze sobą konsekwencje zarówno mikro, jak i makroekonomiczne. 

Dlatego ważne jest przeprowadzenie analizy intensywności tego zjawiska, szczególnie na 

poziomie regionalnym.  

Celem niniejszej pracy jest analiza samozatrudnienia w województwie łódzkim na tle 

danych ogólnopolskich.  

Przeprowadzona analiza opiera się na danych statystycznych Badania Aktywności 

Ekonomicznej Ludności. W części dotyczącej opisu Polski pochodzą one z informacji 

kwartalnych publikowanych przez GUS. Natomiast w części poświeconej województwu 

łódzkiemu oparto się na danych indywidualnych.  

 

2. Specyfika samozatrudnienia jako formy prowadzenia działalności gospodarczej – 

aspekty prawne i ekonomiczne – wady i zalety 

 

Specyficzną kategorią firm należących do sektora MSP są podmioty pracujące w 

ramach samozatrudnienia. Elementem je wyróżniającym jest występowanie podwójnej roli 

osób fizycznych: zarówno jako właściciela, jak i osoby świadczącej pracę.  

Termin „samozatrudnienie” jest tłumaczeniem angielskiego sformułowania 

self-employment. Działalność taką określa się niekiedy mianem „pracy na własny rachunek”, 

czy też „działalnością gospodarczą osób fizycznych”. Często też samozatrudnienie jest 

zastępowane słowem freelancer.  

Ścisłe zdefiniowanie samozatrudnienia nie jest proste. Niekiedy określa się je jako 

pośrednią formę pomiędzy umową o pracę, a prowadzeniem samodzielnej działalności. Nie 

występuje tu podporządkowanie pracownicze w stosunku do podmiotu zlecającego 
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wykonanie usługi, jak to ma miejsce w przypadku gdyby nastąpiło zawarcie umowy o pracę. 

Może natomiast występować zależność ekonomiczna, szczególnie w przypadku, gdy odbiorcą 

usługi jest tylko jeden podmiot.  

Zjawisko samodzielnej działalności gospodarczej osób fizycznych można rozpatrywać 

z różnych punktów widzenia: zarówno ekonomicznych, jak i prawnych. Różne są przesłanki 

powstawania takich firm, odmienne cele, a także prawne aspekty przypisane poszczególnym 

przejawom tego zjawiska gospodarczego.  

Prawo polskie nie posługuje się jednoznaczną, powszechną definicją 

samozatrudnienia. Jednakże używa tego określenia w kontekście czynności wykonywanych 

na rzecz podmiotów gospodarczych na innej podstawie, niż umowa o pracę. 

Przyjmuje się, że samozatrudnienie to sytuacja, gdy osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą podejmuje działania na własne ryzyko i ponosi konsekwencje 

majątkowe oraz gospodarcze swojej aktywności
1
. Aktywność ta polega najczęściej na 

świadczeniu usług pracy na rzecz zamawiającego (pracodawcy).  

Ta ogólna definicja nie oddaje w pełni charakteru zjawiska, którym jest własna 

działalność gospodarcza.  

Z makroekonomicznego punktu widzenia rozwój samozatrudnienia jest jednym ze 

sposobów uelastyczniania rynku pracy. Zwiększanie się konkurencji na rynkach wymuszało 

na przedsiębiorstwach poszukiwania sposobu na ograniczanie kosztów działalności oraz 

metod szybszego reagowania na zmieniającą się sytuację w ich otoczeniu. Remedium na 

problemy stało się upowszechnienie outsourcingu, czyli realizowanie niektórych 

wydzielonych z przedsiębiorstwa zadań przez specjalizujące się w danej dziedzinie firmy 

zewnętrzne. Często zlecenia na tego typu usługi zaczęli dostawać byli pracownicy 

przedsiębiorstwa otwierający własną działalność gospodarczą. Dzięki tej sytuacji 

przedsiębiorstwa uwalniały się od obciążeń wynikających m.in. z prawa pracy, prawa 

podatkowego czy prawa ubezpieczeń społecznych. Obowiązki wynikające z tych regulacji 

prawnych były przenoszone na osobę przyjmującą zlecenie. Rozwiązanie takie pozwalało 

szybciej dokonywać restrukturyzacji przedsiębiorstwa w odpowiedzi na zmiany sytuacji 

rynkowej, gdyż znosiło ograniczania wynikające z prawa pracy – w razie potrzeby łatwiej 

rozwiązać umowę z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, niż z osobami 

zatrudnionymi w ramach stosunku pracy.  

                                                 
1
 T. Szanciło, Przedsiębiorca w prawie polskim, „Przegląd prawa handlowego”,nr 3, 2005, s. 8-9 
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Rozwój samozatrudnienia ma też niebagatelne znaczenie z punktu widzenia 

bezrobocia. Stwarza dodatkową możliwość dla osób poszukujących zatrudnienia powrotu do 

zasobu pracujących. Dodatkowo uruchomienie działalności gospodarczej daje szansę na 

tworzenie nowych miejsc pracy w przyszłości dla pracowników najemnych. Dlatego też taka 

aktywność bezrobotnych jest wspierana przez programy rządowe (poprzez bezzwrotne 

dotacje, czy szkolenia).  

Działalność na własny rachunek osób fizycznych jest specyficzną formą świadczenia 

usługi pracy: oferowana jest ona przez podmiot gospodarczy, a nie osobę fizyczną. Ma to 

swoje oczywiste skutki prawne. Praca na własny rachunek oznacza podejmowanie przez 

osobę działań gospodarczych, za których konsekwencje i skutki ponosi ona pełną 

odpowiedzialność całym swoim majątkiem. Czyli przedsiębiorstwo zlecające prace 

samozatrudnionemu przerzuca na niego w dużym stopniu ryzyko związane z realizacją usługi. 

Większa jest więc, w przeciwieństwie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, 

odpowiedzialność pracownika oferującego pracę.  

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą rekrutować się z jednej z trzech 

grup: pracowników pracujących dotychczas na podstawie umowy o pracę, bezrobotnych lub 

spoza zasobu siły roboczej
2
.  

Motywacje skłaniające do podjęcia samozatrudnienia można podzielić na dwie 

kategorie: przyciągające do własnej działalności (pull) lub wypychające do własnej 

działalności (push). W pierwszym przypadku zakładanie przedsiębiorstwa wynika z chęci 

wykorzystania istniejących na rynku okazji i jest realizacją ambicji, rozwoju osobistego, zaś 

w drugim jest efektem braku możliwości znalezienia zatrudnienia najemnego i „wyjściem 

ostatniej szansy”, ma charakter przymusu ekonomicznego. Badania wskazują, że w Polsce 

negatywna (push) motywacja ma znaczenie w przypadku aż 42% przypadków zakładania 

własnej firmy (podczas gdy w Norwegii jest to ok. 5%).  

Należy zwrócić uwagę, że często motywacja zależy od grupy, do jakiej na rynku pracy 

przynależy osoba chcąca rozpocząć działalność. Bardzo wielu samozatrudnionych 

rozpoczynało swoją aktywność na rynku pracy jako pracownicy najemni. Jednakże 

niezadowolenie z warunków pracy (czas pracy, wynagrodzenia, możliwość rozwoju, itd.) 

spowodowały chęć podjęcia ryzyka działalności we własnej firmie. Taki scenariusz 

dochodzenia do samozatrudnienia jest charakterystyczny dla pracowników umysłowych, w 

                                                 
2
 P. Dominiak, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005, s.15 
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mniejszym stopniu zaś dla pracowników fizycznych
3
. Samozatrudnieni wywodzący się z 

zasobu bezrobocia widzą we własnej firmie najczęściej jedyną możliwość znalezienia 

trwałego zatrudnienia. W ich przypadku dominują siły „wypychające” do podjęcia 

działalności, zaś duże znaczenie mają działania zachęcające do aktywności oraz promujące 

prowadzenie własnego biznesu. W przypadku osób wkraczających pierwszy raz do zasobu 

siły roboczej i od razu rozpoczynających swoją działalność charakterystyczna jest silna 

przewaga motywów pozytywnych, natomiast dla osób powracających do zasobu siły roboczej 

motywy „wypychania” i „przyciągania” są równoważne
4
.  

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje prowadzenie działalności gospodarczej 

w Polsce jest Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
5
. Zgodnie z jej art. 2 

działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, 

usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, 

wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorcą natomiast (art. 4.1) jest osoba 

fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna 

ustawa przyznaje zdolność prawną — wykonująca we własnym imieniu działalność 

gospodarczą.  

Samozatrudniony musi podjąć decyzję co do formy organizacyjno-prawnej swojej 

firmy. Pojawiają się na tym polu kontrowersje którą z nich można jeszcze zaliczyć do 

samozatrudnienia, a które są przypisane bardziej rozwiniętym jednostkom gospodarczym. 

Niektórzy wskazują, że samozatrudnienie może mieć jedynie charakter działalności 

wykonywanej osobiście, lub w ramach spółki cywilnej (w tym osoby świadczące usługi na 

zasadzie zawodu wolnego)
6
, inni rozszerzają zakres możliwości także o spółkę jawną, a nawet 

jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
7
. Wydaje się jednak, że zbyt 

szerokie podejście zaciera sens odrębności samozatrudnienia jako zjawiska gospodarczego
8
. 

Dlatego właściwe jest utożsamianie samozatrudnionych z osobami fizycznymi wykonującymi 

prace bez statusu przedsiębiorcy oraz osobami tworzącymi spółki cywilne.  

                                                 
3
 Praca na własny rachunek. Szanse i perspektywy samozatrudnienia – studium przypadku województwa 

mazowieckiego, [red.] M. Bednarski, ORGMASZ i IPiSS, Warszawa, 2007, s. 13. 
4
 M. Bednarski, Ł. Sienkiewicz, Polish small and medium enterprises, IPiSS, Warszawa 2006, s.12 

5
 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 (Dz. U. nr 220 poz. 1447 z 2010 r) 

6
 T. Duraj, Prawna perspektywa pracy na własny rachunek, [w] Praca na własny rachunek. Determinanty i 

implikacje, [red] E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2007, s. 22-23 
7
 Samozatrudnienie – analiza wyników badań, [red] R. Drozdowski, P. Matczak, PARP, Warszawa, 2004, s. 9.  

8
 Uwzględnienie spółek osobowych, czy kapitałowych osłabia skutki odpowiedzialności osobistej osób 

fizycznych je tworzących oraz upodmiotawia w sensie prawnym przedsiębiorstwo. 
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Inną rozbieżnością w identyfikowaniu samozatrudnionych jest możliwość najmowania 

przez nich osób trzecich9
. Istotą pracy na własny rachunek jest wykazywanie przez właścicieli 

osobistej aktywności10
. Nie ogranicza to jednak możliwości podzlecania prac innym osobom. 

Jednakże zwiększanie zatrudnienia powoduje zatracenie specyfiki samozatrudnienia i oznacza 

przekształcenie podmiotu w pełnoprawne przedsiębiorstwo. Wydaje się, że charakter 

samozatrudnienia, czyli sytuacji bardzo silnego znaczenia przedsiębiorcy występującego w 

podwójnej roli (właściciela i pracownika) można odnaleźć w mikroprzedsiębiorstwach, czyli 

podmiotach zatrudniających do 9 osób. Większe firmy tracą cechy „samozatrudnienia”. Co 

więcej, w miarę możliwości należy uwzględnić podział grupy pracujących na własny 

rachunek na pracodawców oraz nie zatrudniających osób trzecich11
.  

Warunkiem rozpoczęcia własnej działalności jest uzyskanie wpisu do Ewidencji 

Działalności Gospodarczej zgodnie z miejscem zamieszkania przedsiębiorcy. Działalność 

można podjąć w dniu złożenia wniosku o rejestrację12
.  

Należy zwrócić uwagę na fakt, że samo dokonanie wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej nie jest okolicznością przesądzającą o tym, że dana osoba jest osobą fizyczną 

prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Od 1 stycznia 2007 r. wprowadzone 

zostały uregulowania mające zapobiegać nieprawidłowościom pojawiającym się w niektórych 

typach umów o świadczenie pracy przez samozatrudnionych wyłącznie dla jednego podmiotu 

gospodarczego
13. Nie uznaje się za pozarolniczą działalność gospodarczą czynności, jeżeli 

łącznie spełnione są trzy warunki: 

1. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich 

wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, 

ponosi zlecający wykonywanie tych czynności. 

2. Są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych 

przez zlecającego te czynności. 

                                                 
9
 por. T. Duraj, Prawna perspektywa pracy na własny rachunek, [w] Praca na własny rachunek. Determinanty i 

implikacje, [red] E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2007, s.25 
10

 I. Boruta, W sprawie przyszłości prawa pracy, „Praca i zabezpieczenie społeczne”, nr4, 2005, s.3 
11

 Warto dodać, że w specyfice samozatrudnienia duże znaczenie ma też praca „pomagających członków 
rodziny”. Osoby takie pochodzą z gospodarstw domowych przedsiębiorcy i pomagają mu w jego pracach. Nie są 
one jednak formalnie zatrudnione. 
12

 Od 31 marca 2009 roku obowiązuje zasada „jednego okienka”. Oznacza to, że składając wniosek o wpis do 
ewidencji działalności gospodarczej (druk EDG-1) przedsiębiorca składa jednocześnie wniosek o nadanie 
numeru REGON przez Urząd Statystyczny, wniosek o nadanie numeru NIP przez Urząd Skarbowy oraz 
zgłoszenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS lub KRUS.  
13

 Art. 56 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z póź. zm. (Dz.U. z 2006 r. Nr 217 poz. 

1588) 
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3. Wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z 

prowadzoną działalnością. 

W przypadku zaistnienia łącznie wymienionych trzech warunków uznaje się, że 

pracownik jest zatrudniony przez zleceniodawcę na podstawie umowy o pracę, nie zaś 

zlecenia, ze wszystkimi tego prawno-podatkowymi konsekwencjami
14

.  

 

Podjęcie pracy na własny rachunek niesie ze sobą istotne konsekwencje dla 

pracownika. Pozbawia się części uprawnień należnych pracownikowi najemnemu w zamian 

za co uzyskuje inne korzyści. Do najważniejszych pozytywów można zaliczyć: 

· samodzielną organizację pracy – rozpoczynający pracę na własny rachunek 

może decydować o miejscu i czasie realizacji zleceń. Może samodzielnie 

podejmować decyzje o intensywności pracy, o urlopach, itd. Wiąże się to 

zarazem z koniecznością wyrobienia lub posiadania umiejętności organizacji 

własnego czasu; 

· możliwość podpisywania umów z różnymi zleceniodawcami – nie ma 

prawnych ograniczeń rozwoju działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej. 

Może ona świadczyć usługi jednemu odbiorcy (np. dotychczasowemu 

zakładowi pracy) bądź przyjmować zlecenia od różnych podmiotów. Strategia 

rozwoju firmy zależy od możliwości istniejących na rynku oraz – w 

podstawowym stopniu – od osobistych predyspozycji przedsiębiorcy.  

· oszczędności podatkowe i z ubezpieczeń społecznych – samozatrudniony może 

wliczać w koszty określone wydatki związane z pracą (np. koszty paliwa, 

dokształcania, czy amortyzacji sprzętu), odliczać VAT przy zakupach. W 

niektórych przypadkach mogą też być obniżone składki na ZUS (dla osób 

rozpoczynających prowadzenie działalności).  

· możliwość prowadzenia działalności na terenie całej Unii Europejskiej, nawet 

w krajach, które wprowadziły przejściowe ograniczenia chroniące rynek pracy.  

· możliwość realizacji własnych ambicji i rozwoju. 

 

Podjęcie własnej działalności nie ma tylko pozytywnych stron. Są także utrudnienia, 

szczególnie dotkliwe dla osób, które do momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej 

                                                 
14

 Oznacza to dla samozatrudnionego m.in.: konieczność opłacenia wyższych stawek podatkowych (zgodnie ze 

stawkami PIT, a nie liniowym podatkiem dochodowym), brak prawa do pomniejszania przychodu o koszty 

uzyskania ustalone na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Na zleceniodawcy z kolei ciąży obowiązek 

odprowadzania składek ubezpieczeń społecznych oraz zaliczek na podatek dochodowy.  
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pracowały tylko jako pracownicy najemni. Do negatywnych stron samozatrudnienia można 

zaliczyć:  

· konieczność opłacania stałych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

– prowadząc własną działalność samozatrudniony musi opłacać m.in. składki 

na ubezpieczenia społeczne, koszty obsługi księgowej, opłaty za media, 

podatki. Często poziom uzyskiwanych przychodów nie wystarcza na pokrycie 

tych zobowiązań zmuszając do zawieszenia działalności, bądź do jej 

zamknięcia.  

· konieczność prowadzenia księgowości – jest to wymóg konieczny przy 

prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Może być spełniany na trzy 

sposoby: prowadzenia księgowości samodzielnie, wynajęcie biura 

rachunkowego, lub zatrudnienie księgowego.  

· konieczność podjęcia ryzyka – każda działalność gospodarcza związana jest z 

ryzykiem niepowodzenia. Podjęta aktywność może przynieść sukces, ale też 

może skończyć się porażką. Pracownik-właściciel występuje na rynku jako 

podmiot gospodarczy i tym samym musi sprostać istniejącej konkurencji. 

Oznacza to, że sam w kontaktach ze swoimi klientami, często 

nieproporcjonalnie większymi przedsiębiorstwami, musi negocjować swoje 

warunki płacowe oraz dbać o osiąganie korzyści z zawieranych umów. 

Umiejętność zabezpieczania swoich praw i dochodzenia roszczeń jest 

szczególnie istotna w przypadku, gdy umowa między samozatrudnionym, a 

zleceniodawcą zostaje zerwana.  

· utrata uprawnień i przywilejów płynących z Prawa Pracy – rozpoczęcie 

własnej działalności oznacza, że pracownika nie obejmują regulacje prawa 

pracy. Nie jest więc chroniony w zakresie bezpieczeństwa zatrudnienia (np. 

okresy wypowiedzenia, czy wysokość dochodów), jak i jakości pracy (np. 

okresy urlopów). Jest to jedna z największych niedogodności przejścia na 

samozatrudnienie.  
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3. Charakterystyka samozatrudnienia w Polsce  

 

Gospodarka Polska podlega w ostatnich latach istotnym przemianom. Postępująca 

restrukturyzacja oraz zmiany związane z przystąpieniem do Unii Europejskiej, w tym silne 

ruchy migracyjne, powodują ewolucyjne zmiany w warunkach gospodarowania.  

Wielkość zasobu pracujących w Polsce miała stałą tendencję rosnącą, której dynamika 

osłabła 2008 roku.  

 

Wykres 1. Liczba oraz dynamika pracujących w Polsce w latach 2005-2010 (w tys. osób, 

dynamika: kwartał w odniesieniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL GUS 

 

Osłabienie pozytywnej dynamiki liczby pracujących nastąpiło w okresie 

dekoniunktury na rynkach światowych. Warto jednak podkreślić, że zmniejszenie liczby 

pracujących w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedzającego nastąpiło tylko w 

trzech kwartałach w latach 2005-2010: od 3 kw. 2009 do 1 kw. 2010.  

Zahamowaniu wzrostu popytu na pracę towarzyszyły negatywne skutki w zasobie 

bezrobocia. Od połowy 2007 roku widoczne jest spowolnienie tempa zmniejszania się liczby 

osób poszukujących pracy, zaś od początków 2009 roku w istotnym stopniu zaczęło osób 

takich przybywać.  
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Wykres 2. Liczba oraz dynamika bezrobotnych ogółem w Polsce w latach 2005-2010 (w 

tys. osób, dynamika: kwartał w odniesieniu do analogicznego kwartału roku 

poprzedniego). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL GUS 

 

Widoczne jest to w zmianie wysokości stopy bezrobocia, która w 3 kwartale 2008 

roku osiągnęła najniższy swój poziom (6,6%), by już w 1 kwartale 2009 przekroczyć 8%, po 

roku osiągnąć 10,6%. W kolejnych kwartałach 2010 roku stopa bezrobocia ustabilizowała się 

na poziomie ok. 9,2%.  

 

Ogólne warunki panujące na rynku pracy tworzą klimat, w którym działają 

przedsiębiorstwa samozatrudnionych. Ich liczba w latach 2005-2010 nie zmieniła w dużym 

stopniu (wzrosła o 4,29%).  
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Wykres 3. Liczba oraz dynamika liczby pracujący na własny rachunek w Polsce w 

latach 2005-2010. (w tys. osób, dynamika: kwartał do analogicznego kwartału roku 

poprzedniego). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL GUS 

 

Ten łączny wzrost odbywał się przy dość niestabilnej dynamice. Występowały okresy 

relatywnej stagnacji, gdy liczba przedsiębiorstw osób pracujących na własny rachunek 

praktycznie była stała (4kw 2008-2kw 2010), jak i okresy znacznych wahań (3kw 2005-3kw 

2006, 2kw 2007-3kw 2008). 

Zachowanie się liczby oraz dynamiki liczby pracujących na własny rachunek wydaje 

się mieć właściwości acykliczne. Może to być wynikiem bądź tego, że motywy zakładania i 

funkcjonowania przedsiębiorstw samozatrudnionych są niezależne od bieżącej sytuacji na 

rynku, bądź też występują czynniki wzajemnie się znoszące (pro- i antycykliczne). Wydaje 

się, że bardziej uzasadniona jest druga hipoteza. Byłoby to zgodne z założeniami o dualnych 

motywach rozpoczynania własnej działalności wskazywanych wcześniej.  

Warto też, zwrócić uwagę na malejący udział samozatrudnionych w pracujących 

ogółem. Tendencja ta jest widoczna do końca 2008 roku. 
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Wykres 4. Udział liczby pracujący na własny rachunek w pracujących ogółem w Polsce 

w latach 2005-2010.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL GUS 

 

Liczba pracujących na własny rachunek w latach 2005-2008 rosła wolniej, niż liczba 

pracujących ogółem. Biorąc pod uwagę względnie dobrą koniunkturę gospodarczą w tym 

okresie wskazuje to, że nowe miejsca pracy w sprzyjającej sytuacji gospodarczej szybciej 

generowane dla pracowników najemnych, niż pobudzają indywidualną przedsiębiorczość. 

Dopiero zahamowanie dynamiki wzrostu popytu na pracę oraz jednoczesny wzrost liczby 

bezrobotnych spowodowały odwrócenie trendu i zwiększenie znaczenia samozatrudnienia w 

zasobie pracujących ogółem.  

 

Rozpatrując strukturę samozatrudnionych należy zauważyć zdecydowaną 

nadreprezentację mężczyzn.  

 

Tabela 1. Średni udział kobiet i mężczyzn wśród pracujących na własny rachunek w 

Polsce w latach 2007-2010. 

 2007 2008 2009 2010 

mężczyźni 65,15% 65,34% 65,62% 65,65% 

kobiety 34,85% 34,66% 34,38% 34,35% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL GUS 
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Liczba kobiet, które prowadzą działalność na własny rachunek w Polsce jest dwa razy 

mniejsza, niż mężczyzn. Niekorzystnie dla nich wygląda również dynamika zmian 

uwzględniająca płeć samozatrudnionych.  

 

Wykres 5. Dynamika liczby kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek w latach 

2007 – 2010 (kwartał do analogicznego kwartału roku poprzedniego) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL GUS 

 

Średnioroczna dynamika wzrostu liczby samozatrudnionych kobiet (0,62%) jest 

prawie dwa razy niższa, niż mężczyzn (1,30%). Utrzymanie tej tendencji może prowadzić do 

marginalizacji znaczenia kobiet-przedsiębiorców. Co więcej, w przypadku kobiet widoczna 

jest wyższa wartość (o ok. 80%) współczynnika zmienności analizowanego wskaźnika 

dynamiki. Wskazuje to na większe trudności w utrzymaniu własnej działalności przez 

kobiety, bądź ich mniejszą determinację przetrwania – łatwiej im rezygnować z ryzykownej 

działalności na rynku (prawdopodobnie na rzecz dającej większą pewność i stabilizację pracy 

etatowej). Trochę inne światło na tą negatywną ocenę sytuacji kobiet może rzucić analiza 

danych statystycznych uwzględniających wyłącznie osoby pracujące na własny rachunek i nie 

zatrudniające jednocześnie innych pracowników. Okazuje się, że choć struktura tego zasobu 

jest równie dla kobiet niekorzystna, to jest ona zdecydowanie bardziej stabilna w czasie. 

Większa zmienność oraz zmniejszenie udziału w samozatrudnionych dotyczy przede 

wszystkim zasobu kobiet pracujących na własny rachunek i jednocześnie zatrudniających 

pracowników. Można na tej podstawie postawić dodatkową hipotezę, że przedsiębiorstwa 

kobiet, które zatrudniają pracowników, szybciej ewoluują w większe podmioty (powyżej 9 

zatrudnionych) i w ten sposób opuszczają zasób samozatrudnionych. Odpowiedź na pytanie, 
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które z tych czynników (pozytywne czy negatywne) determinują w największym stopniu 

sytuację samozatrudnionych kobiet wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań 

ankietowych.  

 

Analizując zasób pracujących na własny rachunek z punktu widzenia wykształcenia 

można zauważyć, że dominują osoby z co najmniej wykształceniem średnim.  

 

Wykres 6. Struktura wykształcenia pracujących na własny rachunek w Polsce w roku 

2010.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL GUS 

 

Struktura ta ewoluuje w kierunku ludzi lepiej wykształconych. Od końca 2006 roku do 

końca 2010 udział osób z wykształceniem wyższym wzrósł o 6 pp. Wyraźnie szybciej udział 

ten wzrastał w grupie kobiet (7,66pp), niż mężczyzn (4,98pp).  

Głębsza analiza danych statystycznych ujawnia fakt, że poziom wykształcenia 

decyduje o skłonności przedsiębiorcy do zatrudniania pracowników najemnych.  
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Tabela 2. Porównanie struktury wykształcenia pracujących na własny rachunek 

pracodawców oraz pracujących na własny rachunek nie zatrudniający pracowników 

najemnych (dane średnioroczne z 2010 roku) 

 

pracujący na 
własny 

rachunek 

będący 
pracodawcami 

pracujący na 
własny 

rachunek bez 

pracodawców 

wyższe 32,7% 15,55% 

policealne i średnie zawodowe 35,6% 27,59% 

średnie ogólnokształcące 8,3% 6,23% 

zasadnicze zawodowe 21,1% 36,84% 

niepełne zawodowe i niższe 2,3% 13,77% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL GUS 

 

Wyższe wykształcenie zdecydowanie sprzyja skłonności do zatrudniania dodatkowych 

osób. Wśród samozatrudnionych pracodawców ponad 76% to osoby z ukończonymi szkołami 

średnimi, w tym prawie 1/3 z wykształceniem wyższym. Z kolei wśród niezatrudniających 

ponad 50% to osoby z wykształceniem co najwyżej zasadniczym zawodowym.  

Z punktu widzenia profilu głównej działalności w zasobie samozatrudnienia dominują 

pracujący w sekcji Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (sekcja A klasyfikacji jPKD) 

(43%). Z wyszczególnionych w badaniach BAEL sekcji kolejną jest Handel; naprawa 

pojazdów samochodowych (16,6%) oraz Budownictwo (9,6%).  

 

Tabela 3. Struktura pracujących na własny rachunek wg sekcji gospodarki w roku 2010 

oraz zmiana wskaźnika struktury między IV kw 2006 roku a IV kw 2010 roku. 

 

Struktura 

pracujących na 
własny rachunek 

wg sekcji 

gospodarki  

Zmiana 

wskaźnika  
struktury między 
IV kw 2006 a IV 

kw2010 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 43,1% -9% 

Przetwórstwo przemysłowe 5,8% -1% 

Budownictwo 9,6% 3% 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych 16,6% 0% 

Transport i gospodarka magazynowa 4,6% 0% 

Edukacja 1,2% 1% 

Inne 19,0% 7% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL GUS 

 

Tak duży udział samozatrudnionych w sekcji Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 

rybactwo wynikał z dużego udziału pracujących na własny rachunek na terenach wiejskich. 
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Podgrupę tą stanowili prawdopodobnie w zdecydowanej części właściciele indywidualnych 

gospodarstw rolnych
15

. Udział sekcji A klasyfikacji PKD istotnie maleje z czasem (spadek w 

ciągu 4 lat o 9 pp.).  

 

Strukturę samozatrudnionych z pominięciem wspomnianej sekcji rolniczej na terenach 

wiejskich prezentuje tabela 4.  

 

Tabela 4. Struktura pracujących na własny rachunek wg sekcji gospodarki bez 

pracujących w sekcji Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo na wsi, w roku 2010 oraz 

zmiana wskaźnika struktury między IV kw 2006 roku a IV kw 2010 roku. 

 

Struktura 

pracujących na 

własny rachunek wg 

sekcji gospodarki  

Zmiana wskaźnika  

struktury między 

IV kw 2006 a IV 

kw2010 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 5,3% -1,28% 

Przetwórstwo przemysłowe 9,7% -3,88% 

Budownictwo 15,9% 3,48% 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych 27,6% -4,14% 

Transport i gospodarka magazynowa 7,7% -2,17% 

Edukacja 2,1% 0,76% 

Inne 31,7% 7,22% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL GUS 

 

Okazuje się, że bez terenów wiejskich jedynie 5,3% samozatrudnionych koncentruje 

się na działalności w sekcji A klasyfikacji PKD. Usługi związane z samochodami obejmują 

prawie 28% aktywności samozatrudnionych, zaś budownictwo – 15,9%.  

 

4. Analiza samozatrudnienia w zasobie pracujących w województwie łódzkim: wielkość, 

struktura, dynamika  

 

Województwo łódzkie według danych BAEL cechuje się nieznacznie wyższym 

wskaźnikiem intensywności występowania pracujących na własny rachunek, niż ma to 

miejsce przeciętnie w Polsce.  

 

 

 

                                                 
15

 Warto też zaznaczyć, że występująca w statystykach BAEL kategoria Pomagających członkowie rodzin 

dotyczy w ponad 82% pracujących na wsi w sekcji Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. 
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Tabela 5. Średni udział samozatrudnionych w pracujących ogółem w województwie 

łódzkim w latach 2006-2009. 

2006 2007 2008 2009 

22,07% 22,63% 22,77% 21,26% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL lata 2006-2009 

 

Jednakże tendencje zmian udziału pracujących na własny rachunek są zbieżne z 

danymi makroekonomicznymi: generalnie widoczny jest wzrost wskaźnika do 2008 roku, a 

później relatywne osłabienie przedsiębiorczości indywidualnej.  

Powyższe wnioski wspiera analiza dynamiki liczby prowadzących działalność 

gospodarczą na własny rachunek. Okazuje się, że generalnie liczba samozatrudnionych 

wzrastała aż do 3 kwartału 2008 roku, choć widoczne jest osłabianie się tej korzystnej 

tendencji.  

 

Wykres 7. Dynamika liczby pracujący na własny rachunek w województwie łódzkim w 

latach 2007-2009. (kwartał do analogicznego kwartału roku poprzedniego). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL lata 2006-2009 

 

Od końca 2008 roku liczba prowadzących działalność na własny rachunek w 

województwie łódzkim zaczęła maleć. Wskazuje to na dominację czynników 

makroekonomicznych w zachowaniu badanej grupy: zmiany w województwie łódzkim 

podążały za tendencjami ogólnopolskimi.  

Struktura samozatrudnienia pod względem płci w regionie łódzkim również jest 

zbliżona do tej charakterystycznej dla Polski ogółem. Można jednak zauważyć relatywnie 

większy udział kobiet w początkowym okresie objętym analizą.  
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Tabela 6. Średni udział kobiet i mężczyzn wśród pracujących na własny rachunek w 

województwie łódzkim w latach 2006-2009. 

 2006 2007 2008 2009 

mężczyźni 61,56% 63,04% 63,29% 63,39% 

kobiety 38,44% 36,96% 36,71% 36,61% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL lata 2006-2009 

 

Sytuacja taka może wynikać z charakteru regionalnego rynku pracy, na którym 

względnie wysoki udział mają branże uznawane za sfeminizowane (np. przemysł lekki). 

Jednakże struktura samozatrudnionych w miarę postępowania objawów kryzysu światowego i 

pogarszania warunków gospodarowania w Polsce zaczęła zbliżać się do średniej krajowej. 

Wynikało to ze spadku zarówno liczby samozatrudnionych kobiet, jak i mężczyzn, przy czym 

tempo ubytku kobiet z zasobu było zdecydowanie szybsze. Może to potwierdzać hiptezę, że 

kobiety są mniej skłonne do utrzymywania działalności przy pogarszającej się koniunkturze 

gospodarczej.  

W województwie łódzkim w przeciwieństwie do danych ogólnopolskich relatywnie 

niższe znaczenie ma poziom wykształcenia dla otwierania i prowadzenia własnej działalności.  
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Wykres 8. Struktura wykształcenia pracujących na własny rachunek w województwie 

łódzkim w roku 2009.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL lata 2006-2009 

 

Udział osób z wykształceniem wyższym jest niższy w łódzkim, niż średnia 

ogólnopolska o 4,5 punktu procentowego, natomiast więcej o ponad 5,9 punktu procentowego 

jest osób z wykształceniem niższym niż zasadnicze zawodowe.  

Zaprezentowana struktura wykształcenia ma trwały charakter i nie ulegała istotnym 

zmianom w badanym okresie.  

Z wykształceniem powiązana jest skłonność do zatrudniania. Osoby pracujące na 

własny rachunek, które zatrudniają pracowników najemnych to przede wszystkim osoby z 

ukończonymi studiami lub co najmniej szkołą policealną (średnią zawodową).  
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Tabela 7. Porównanie struktury wykształcenia pracujących na własny rachunek 

pracodawców oraz pracujących na własny rachunek nie zatrudniający pracowników 

najemnych w województwie łódzkim (dane średnioroczne z 2009 roku) 

 

pracujący na 

własny 

rachunek 

będący 

pracodawcami 

pracujący na 

własny 

rachunek bez 

pracodawców 

wyższe 30,2% 10,7% 

policealne i średnie zawodowe 32,7% 27,6% 

średnie ogólnokształcące 8,1% 5,2% 

zasadnicze zawodowe 24,1% 36,2% 

niższe 5,0% 20,3% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL lata 2006-2009 

 

W grupie samozatrudnionych niezatrudniających dominują osoby z wykształceniem 

co najwyżej zasadniczym zawodowym (56,5%).  

 

W województwie łódzkim dominującą sekcją, w której działają pracujący na własny 

rachunek to Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Warto wskazać, że pracuje w niej 

większy odsetek, niż w przypadku danych dla Polski ogółem.  

 

Tabela 8. Struktura pracujących na własny rachunek wg sekcji gospodarki w 

województwie łódzkim w roku 2009 oraz zmiana wskaźnika struktury między IV kw 

2006 roku a IV kw 2009 roku. 

 

Struktura 

pracujących na 

własny rachunek 

wg sekcji 

gospodarki  

Zmiana 

wskaźnika  

struktury między 

IV kw 2006 a IV 

kw2010 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 52,8% -3,9% 

Przetwórstwo przemysłowe 5,0% -3,2% 

Budownictwo 8,1% 3,7% 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych 16,8% 0,4% 

Transport i gospodarka magazynowa 4,0% 3,7% 

Edukacja 0,0% 0,0% 

inne 13,4% -0,7% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL lata 2006-2009 

 

Tabela 8 wskazuje na ponadprzeciętne znaczenie rolnictwa w strukturze gospodarczej 

regionu. Pozostałe sekcje mają podobną strukturę do tej, która charakteryzuje Polskę ogółem.  
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Struktura sektorowa w województwie łódzkim jest względnie stabilna. Rolnictwo nie 

traci swojego udziału w takim tempie, jak to jest widoczne na danych statystycznych 

ogólnopolskich.  

Analiza struktury wiekowej zasobu samozatrudnionych wskazuje, że praca na własny 

rachunek to domena osób, które mają już zdobyte doświadczenie. Dominują osoby w wieku 

46-55 lat oraz 36-45 lat.  

 

Wykres 9. Struktura wiekowa samozatrudnionych w województwie łódzkim na koniec 

2009 roku.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL lata 2006-2009 

 

Relatywnie małą reprezentację mają osoby poniżej 25 roku życia oraz w wieku do 35 

lat. Świadczy to o tym, iż do założenia własnego przedsiębiorstwa niezbędne jest wiedza i 

doświadczenie, które później może być podstawą oferty rynkowej samozatrudnionych.  

Pewnym potwierdzeniem powyższej tezy mogą być wnioski płynące z badań danych 

statystycznych łączących wiek osób pracujących na własny rachunek w województwie 

łódzkim z poziomem wykształcenia. Okazuje się, że osoby z wykształceniem wyższym mają 

większą skłonność do zakładania własnych przedsiębiorstw w młodszym wieku.  
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Tabela 9. Poziom wykształcenia, a wiek pracujących na własny rachunek w 

województwie łódzkim w 2009 roku.  

Przedział 

wiekowy 

Wykształcenie 

wyższe 

policeal i 

średnie 

zawod 

średnie 

ogólnokształ 

zasad 

zawod. 

niepełne 
zawodowe 

i niższe 

do 25 lat 40,0% 0,0% 20,0% 40,0% 0,0% 

26-35 19,6% 33,9% 12,5% 25,0% 8,9% 

36-45 8,9% 33,3% 6,7% 38,9% 12,2% 

46-55 5,4% 30,4% 1,8% 41,1% 21,4% 

pow. 55 18,6% 11,9% 6,8% 25,4% 37,3% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL lata 2006-2009 

 

Ponad 34% osób z wykształceniem wyższym w grupie samozatrudnionych w regionie 

łódzkim ma mniej niż 35 lat. Prawdopodobnie impulsem sprzyjającym przedsiębiorczości jest 

chęć skomercjalizowania nabytej na studiach specjalistycznej wiedzy.  

Osoby z niskim poziomem wykształcenia pracujące w łódzkim na własny rachunek 

charakteryzują się relatywnie starszym wiekiem. Prawdopodobnie na samozatrudnienie 

przechodzą osoby, które w tej grupie nabywają doświadczenia i umiejętności poprzez 

wieloletnią pracę w zawodzie jako pracownicy najemni. W ten sposób braki w wykształceniu 

tradycyjnym rekompensują fachowością nabytą w wyniku wieloletniego praktykowania 

zawodu.  

 

Dodatkowych informacji na temat samozatrudnienia w województwie łódzkim 

dostarcza analiza liczby zarejestrowanych podmiotów w systemie REGON. W statystykach 

można znaleźć dane na temat liczby zarejestrowanych podmiotów zatrudniających do 9 

pracowników, czyli mikroprzedsiębiorstw, oraz liczby osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą. Wielkości te dają pewne wyobrażenie o wielkości analizowanego 

zjawiska samozatrudnienia: odniesienie ich do liczebności populacji zamieszkującej 

określony obszar pozwoli opisać względną intensywność zjawiska samozatrudnienia na 

danym terenie.  

Opierając się na danych dotyczących zarejestrowanych mikroprzedsiębiorstw można 

wskazać, że rośnie znaczenie samozatrudnienia w gospodarce polskiej. Widoczne jest to po 

wzroście liczby podmiotów zatrudniających do 9 osób przypadających na jednego 

mieszkańca.  
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Wykres 10. Liczba mikroprzedsiębiorstw na jednego mieszkańca w Polsce w latach 

2005-2010. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.  

 

Widoczna jest wyraźna dodatnia dynamika wskaźnika (wzrost o ok. 8%). Świadczy to 

o wzrastającej roli samozatrudnienia na rynku pracy w Polsce.  

Znaczenie zjawiska pracy na własny dla gospodarki danego regiony można 

prześledzić badając liczbę oraz dynamikę zmian liczby najmniejszych podmiotów 

gospodarczych.  

 

Tabela 10. Liczba mikroprzedsiębiorstw na jednego mieszkańca poszczególnych 

województw w latach 2005-2010. 

WOJEWÓDZTWO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

dolnośląskie 0,101 0,101 0,103 0,106 0,105 0,110 

kujawsko-pomorskie 0,086 0,086 0,087 0,088 0,083 0,085 

lubelskie 0,065 0,066 0,067 0,068 0,069 0,073 

lubuskie 0,096 0,100 0,101 0,096 0,095 0,100 

łódzkie 0,092 0,089 0,089 0,090 0,082 0,086 

małopolskie 0,084 0,084 0,085 0,087 0,090 0,095 

mazowieckie 0,111 0,112 0,115 0,119 0,118 0,124 

opolskie 0,083 0,085 0,087 0,089 0,088 0,092 

podkarpackie 0,063 0,064 0,064 0,065 0,065 0,069 

podlaskie 0,071 0,071 0,071 0,072 0,072 0,074 

pomorskie 0,098 0,099 0,100 0,103 0,106 0,111 

śląskie 0,086 0,086 0,087 0,087 0,087 0,092 

świętokrzyskie 0,077 0,079 0,080 0,081 0,079 0,082 
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warmińsko-mazurskie 0,073 0,074 0,075 0,077 0,076 0,079 

wielkopolskie 0,096 0,097 0,098 0,100 0,099 0,104 

zachodniopomorskie 0,117 0,119 0,120 0,121 0,122 0,125 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.  

 

Największe nasilenie mikroprzedsiębiorstw występuje w województwach 

zachodniopomorskim oraz w mazowieckim. Zdecydowanie najsłabiej wypada z kolei 

lubelskie i podkarpackie. W tych regionach nasilenie występowania przedsiębiorstw 

zatrudniających do 9 osób jest dwa razy mniejsze, niż w regionach o najintensywniejszym 

występowaniu mikropodmiotów.  

Województwo łódzkie plasuje się przeciętnie w środku rankingu regionów. Przeciętnie 

nasilenie występowania mikroprzedsiębiorstw jest tu o ok. 30% mniejsze niż w 

zachodniopomorskim. Jednakże ta pozycja regionu jest poważnie zagrożona. W 

województwie łódzkim widoczne jest zmniejszenie relacji liczby przedsiębiorstw 

zatrudniających do 9 osób do liczebności populacji.  

 

Tabela 11. Tempo zmian wskaźnika liczby mikropodmiotów przypadających na 

mieszkańca województwa w latach 2005-2010.  

pomorskie 13,0% 

małopolskie 13,0% 

opolskie 11,6% 

lubelskie 11,6% 

mazowieckie 11,3% 

dolnośląskie 9,8% 

podkarpackie 9,4% 

wielkopolskie 8,6% 

warmińsko-mazurskie 8,3% 

śląskie 6,9% 

zachodniopomorskie 6,7% 

świętokrzyskie 5,4% 

podlaskie 4,1% 

lubuskie 3,5% 

kujawsko-pomorskie -1,3% 

łódzkie -6,5% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.  

 

Okazuje się, że łódzkie oraz kujawsko-pomorskie są jedynymi województwami, w 

których maleje wskaźnik względnej intensywności występowania pracy na własny rachunek.  
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Zmniejszający się udział osób prowadzących działalność na własny rachunek w 

województwie łódzkim jest charakterystyczny dla większości powiatów.  

 

Tabela 12. Średnia wartość oraz tempo zmian wskaźnika liczby mikroprzedsiębiorstw 

przypadających na mieszkańca w poszczególnych powiatach województwa łódzkiego w 

latach 2005-2010.  

 
Średnia 
wartość 

wskaźnika 

Tempo 

zmian 

wskaźnika 
2005-2010 

ŁÓDZKIE 0,0879 -6,5% 

Powiat bełchatowski 0,0713 -15,05% 

Powiat brzeziński 0,0816 -1,38% 

Powiat kutnowski 0,0742 -4,80% 

Powiat łaski 0,0769 2,40% 

Powiat łęczycki 0,0600 -11,98% 

Powiat łowicki 0,0651 2,32% 

Powiat łódzki wschodni 0,1001 -1,52% 

Powiat m.Łódź 0,1158 -5,08% 

Powiat m.Piotrków Trybunalski 0,0909 -12,43% 

Powiat m.Skierniewice 0,0974 7,69% 

Powiat opoczyński 0,0573 -15,67% 

Powiat pabianicki 0,1028 -15,73% 

Powiat pajęczański 0,0633 -3,09% 

Powiat piotrkowski 0,0501 0,18% 

Powiat poddębicki 0,0741 -5,83% 

Powiat radomszczański 0,0706 -8,91% 

Powiat rawski 0,0757 6,72% 

Powiat sieradzki 0,0662 -5,05% 

Powiat skierniewicki 0,0531 11,97% 

Powiat tomaszowski 0,0712 -16,19% 

Powiat wieluński 0,0803 -1,16% 

Powiat wieruszowski 0,0739 1,99% 

Powiat zduńskowolski 0,0850 0,07% 

Powiat zgierski 0,0926 -11,82% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.  

 

W latach 2005-2010 jedynie 8 powiatów z 24 nie zanotowało spadku natężenia 

aktywności gospodarczej osób samozatrudnionych16. Można wskazać grupę powiatów, w 

których w bardzo istotny sposób (spadek powyżej 10%) zmniejszyła się intensywność 

                                                 
16

 Są to powiaty: skierniewicki, m. Skierniewice, rawski, łaski, łowicki, wieruszowski, piotrkowski i 

zduńskowolski.  
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działania mikroprzedsiębiorstw. Do powiatów tych należą: zgierski, łęczycki, m. Piotrków 

Trybunalski, bełchatowski, opoczyński, pabianicki, tomaszowski.  

Liczba oraz intensywność występowania podmiotów zatrudniających do 9 osób może 

nieznacznie zacierać obraz samozatrudnienia z uwagi na możliwość włączenia podmiotów nie 

spełniających kryterium własnej działalności właściciela. Większe przybliżenie sytuacji w 

powiatach i województwie może dać analiza zasobu osób fizycznych prowadzących własną 

działalność gospodarczą. Okazuje się, że analiza tych danych nie tylko potwierdza 

spostrzeżenia dotyczące kierunków zmian, ale wręcz uwypukla dodatkowo wskazane 

dysproporcje.  

Wskaźnik intensywności występowania osób fizycznych prowadzących własną 

działalność gospodarczą w stosunku do liczebności populacji wskazuje, że generalnie 

aktywność takich podmiotów wzrasta (o ok. 6% w latach 2005-2010). Oznacza to zarazem, że 

dynamika innych form prowadzenia działalności mikroprzedsiębiorstw była bardziej 

popularna.  

W województwie łódzkim analizowany wskaźnik spadł aż o 9%, czyli generalnie 

następował ponadproporcjonalny spadek aktywności osób fizycznych prowadzących własną 

działalność. Większą trwałość wykazują więc spółki.  

Interesujących informacji dostarcza analiza danych na temat zakładania nowych 

przedsiębiorstw przez osoby fizyczne. Okazuje się, że aktywność w zakładaniu 

przedsiębiorstw przez osoby fizyczne nie odbiega w łódzkim (przeciętnie 0,0069) od wartości 

wskaźnika dla Polski ogółem (0,0072).  

 

Tabela 13. Relacja liczby noworejestrowanych działalności gospodarczych osób 

fizycznych do liczby mieszkańców w latach 2005-2010. 

 

Średnia 
wartość 

miernika  

Dynamika 

miernika 

2005-2010 

zachodniopomorskie 0,009634 małopolskie 80,2% 

pomorskie 0,009239 opolskie 74,0% 

lubuskie 0,008314 śląskie 71,4% 

wielkopolskie 0,007907 podkarpackie 70,4% 

mazowieckie 0,007848 mazowieckie 68,4% 

dolnośląskie 0,007810 świętokrzyskie 64,1% 

kujawsko-pomorskie 0,007143 lubelskie 63,5% 

małopolskie 0,007138 łódzkie 59,9% 

warmińsko-mazurskie 0,007116 dolnośląskie 55,9% 

łódzkie 0,006904 lubuskie 53,8% 

śląskie 0,006477 wielkopolskie 51,5% 



 28 

podlaskie 0,006106 pomorskie 49,7% 

świętokrzyskie 0,005830 podlaskie 44,9% 

lubelskie 0,005659 kujawsko-pomorskie 44,3% 

opolskie 0,005608 warmińsko-mazurskie 39,4% 

podkarpackie 0,005142 zachodniopomorskie 34,8% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.  

 

Co więcej, na koniec analizowanego okresu względna pozycja łódzkiego poprawiła się 

w stosunku do pozostałych województw. Przyczyną tego była wysoka dynamika wzrostu 

rejestrowania własnej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne widoczna w latach 

2007-2009. Z powyższej analizy wynika, że pogarszająca się ocena regionu łódzkiego w 

zakresie liczby mikroprzedsiębiorstw (oraz osób fizycznych prowadzących własną 

działalność) nie ma swojego źródła spadku liczby nowozakładanych przedsiębiorstw.  

 

Tabela 14. Średnia wartość oraz tempo zmian wskaźnika liczby noworejestrowanych 

podmiotów osób fizycznych prowadzących własną działalność przypadających na 

mieszkańca w poszczególnych powiatach województwa łódzkiego w latach 2005-2010.  

 
Średnia 
wartość 

wskaźnika 

Tempo 

zmian 

wskaźnika 
2005-2010 

ŁÓDZKIE 0,0069 59,9% 

Powiat bełchatowski 0,0053 70,1% 

Powiat brzeziński 0,0075 44,3% 

Powiat kutnowski 0,0060 54,2% 

Powiat łaski 0,0060 89,2% 

Powiat łęczycki 0,0046 25,0% 

Powiat łowicki 0,0048 85,2% 

Powiat łódzki wschodni 0,0082 67,4% 

Powiat m.Łódź 0,0084 50,8% 

Powiat m.Piotrków Trybunalski 0,0080 81,7% 

Powiat m.Skierniewice 0,0076 55,6% 

Powiat opoczyński 0,0050 79,6% 

Powiat pabianicki 0,0074 68,7% 

Powiat pajęczański 0,0053 38,4% 

Powiat piotrkowski 0,0051 75,0% 

Powiat poddębicki 0,0058 80,9% 

Powiat radomszczański 0,0064 71,6% 

Powiat rawski 0,0056 93,0% 

Powiat sieradzki 0,0059 51,9% 

Powiat skierniewicki 0,0039 128,6% 

Powiat tomaszowski 0,0066 68,0% 

Powiat wieluński 0,0060 82,7% 
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Powiat wieruszowski 0,0057 93,5% 

Powiat zduńskowolski 0,0079 69,6% 

Powiat zgierski 0,0077 44,4% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.  

 

Najwyższe wartości wskaźnika notują przede wszystkim powiaty miejskie (m. Łódź, 

m. Piotrków Tryb., łódzki wschodni). Prawdopodobnie najprościej założyć tam działalność 

oraz znaleźć potencjalnych klientów. Zwraca jednak uwagę fakt, że największa dynamika 

aktywności osób fizycznych w zakresie samozatrudnienia przypada na powiaty o relatywnie 

niskim nasyceniu liczbą mikroprzedsiębiorstw (skierniewicki, wieruszowski, rawski, łaski, 

łowicki). Wskazywać to może na tendencję do wyrównywania się nasycenia występowania 

samozatrudnienia na obszarze województwa. Jedynym odstępstwem są powiaty łęczycki i 

pajęczański, które cechuje stagnacja pod względem analizowanego zjawiska.  

Problemem w przypadku województwa łódzkiego jest zdolność przetrwania 

zakładanych przedsiębiorstw. Jedynie województwo zachodniopomorskie cechuje się 

wyższym względnym wskaźnikiem wyrejestrowań działalności gospodarczej osób 

fizycznych, ale region ten ma zarazem największy przyrost nowych mikropodmiotów. 

Rezygnacja z prowadzenia działalności w łódzkim prowadzi zaś do spadku liczby 

mikropodmiotów.  

 

Tabela 15. Średnia wartość oraz tempo zmian wskaźnika liczby wyrejestrowanych 

podmiotów osób fizycznych prowadzących własną działalność przypadających na 

mieszkańca w poszczególnych powiatach województwa łódzkiego w latach 2005-2010.  

 
Średnia 
wartość 

wskaźnika 

Tempo 

zmian 

wskaźnika 
2005-2010 

ŁÓDZKIE 0,0078 38,1% 

Powiat bełchatowski 0,0068 90,0% 

Powiat brzeziński 0,0071 45,7% 

Powiat kutnowski 0,0066 112,4% 

Powiat łaski 0,0059 20,9% 

Powiat łęczycki 0,0058 32,5% 

Powiat łowicki 0,0047 18,3% 

Powiat łódzki wschodni 0,0084 21,0% 

Powiat m.Łódź 0,0096 39,4% 

Powiat m.Piotrków Trybunalski 0,0100 19,1% 

Powiat m.Skierniewice 0,0061 18,5% 

Powiat opoczyński 0,0061 93,4% 

Powiat pabianicki 0,0103 86,1% 
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Powiat pajęczański 0,0053 19,0% 

Powiat piotrkowski 0,0047 16,8% 

Powiat poddębicki 0,0061 80,1% 

Powiat radomszczański 0,0072 36,3% 

Powiat rawski 0,0046 46,3% 

Powiat sieradzki 0,0066 -8,0% 

Powiat skierniewicki 0,0029 0,7% 

Powiat tomaszowski 0,0086 35,9% 

Powiat wieluński 0,0058 37,2% 

Powiat wieruszowski 0,0050 87,6% 

Powiat zduńskowolski 0,0077 29,3% 

Powiat zgierski 0,0094 23,2% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.  

 

 

Zdecydowanie najlepiej wypadają w tej klasyfikacji powiaty: skierniewicki, rawski, 

łowicki, piotrkowski i wieruszowski. Należy podkreślić, iż są to obszary, na których 

najszybciej przybywało noworejestrowanych działalności osób fizycznych. Może to 

wskazywać na korzystną sytuację dla samozatrudnienia występująca w tych regionach: nie 

tylko występuje większa skłonność do zakładania własnego biznesu, ale także większa jest 

możliwość przetrwania. Najwięcej wyrejestrowań dotyka powiatów miejskich. Wynika to 

prawdopodobnie z relatywnie wysokiej rotacyjności liczby podmiotów na tych terenach.  

Przedstawiona analiza prowadzi do wniosku, że region łódzki cechuje się 

umiarkowanym nasileniem zjawiska samozatrudnienia w stosunku do pozostałych 

województw. Jednocześnie praca na własny rachunek traci na znaczeniu w kolejnych latach. 

Jednakże występuje dość silna dynamika wewnętrzna tego zjawiska wskazująca na to, że 

prawdopodobnie następuje intensywny proces „wymiany” podmiotów. Być może wiąże się to 

ze zmianą dominujących branż związanych z samozatrudnieniem, bądź – na co 

wskazywałyby dane po powiatach – zmiana struktury terytorialnej pracy na własny rachunek: 

relatywne zmniejszenie znaczenia Łodzi jako centrum regionu na rzecz m.in. powiatów 

skierniewickiego, rawskiego, łaskiego, czy łowickiego.  

 

5. Analiza barier oraz perspektyw rozwoju samozatrudnienia na rynku pracy w 

województwie łódzkim 

 

Znaczenie samozatrudnienia w gospodarce województwa łódzkiego jest istotne. Ten 

sposób aktywnego działania na rynku pracy jest w tym regionie względnie bardziej 
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popularny, niż przeciętnie w Polsce. Na pewno znaczny wpływ na tą sytuację mają 

indywidualne korzyści jakie niesie z sobą rozpoczęcie pracy na własny rachunek.  

Podjęcie takiego wyzwania wiąże się z przezwyciężeniem ograniczeń i barier, które 

stoją przed przedsiębiorcą. Do najważniejszych można zaliczyć przeszkody należące do 

następujących grup
17

:  

· osobowościowe 

· finansowe 

· uwarunkowania prawne 

· rynkowe 

 

Podjęcie samodzielnej działalności wiąże się z koniecznością podjęcia ryzyka i 

sprostania wymogom jakie stoją przed przedsiębiorcą. Wiąże się to z posiadaniem przez 

osoby podejmujące się założenia własnej działalności specyficznych cech osobowościowych. 

Muszą potrafić organizować swój czas, być skłonne do podejmowania ryzyka, skutecznie 

dążyć do celów postawionych w ramach rozwoju firmy. Cechy te są na swój sposób 

wyjątkowe. Nie są najczęściej umiejętnością nabywaną w ramach cyklu edukacyjnego 

szkolnictwa tradycyjnego. Dlatego istotną rolę odgrywają wszelkiego rodzaju kursy i 

szkolenia z zakresu tzw. umiejętności miękkich (np. asertywność, sposoby radzenia sobie ze 

stresem, itd.)  

Rozpoczęcie oraz rozwój własnej działalności niejednokrotnie wiąże się z 

koniecznością poniesienia dużych wydatków. Dostępność do przystępnych źródeł 

finansowania działalności inwestycyjnej jest istotną barierą dla samozatrudnionych. 

Większość osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą nie korzysta z 

kredytów. Badania ankietowe przeprowadzone w 2003 roku na zlecenie Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości na próbie 941 samozatrudnionych wykazały, że jedynie 7,5% 

korzystało w ciągu ostatnich 12 miesięcy z kredytu
18

. W województwie łódzkim odsetek ten 

był jeszcze niższy i wynosił 6,9%. Banki niechętnie udzielają pożyczek osobom fizycznym na 

ich działalność gospodarczą z uwagi na ryzyko bankructwa oraz relatywnie wysokie koszty 

przyznawania kredytów w porównaniu do ich wielkości. W takiej sytuacji finansowanie 

działalności odbywa się w dużym stopniu ze źródeł prywatnych. Badania E. Balcerowicz 
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 por. I. Kukulak-Dolata, H. Sobocka-Szczapa, Praca na własny rachunek w Polsce – wyniki badań 
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2007 
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potwierdzały, że w grupie mikroprzedsiębiorstw ok. 80% korzystało z własnych zasobów
19

. 

W szczególnej sytuacji są osoby o ograniczonej możliwości finansowania się w własnych 

oszczędności z powodu braku zatrudnienia. Dlatego istotne znaczenie ma dofinansowanie 

przez Urząd pracy podjęcie własnej działalności. Należy podkreślić, że w województwie 

łódzkim coraz więcej bezrobotnych szuka w samozatrudnieniu sposobu na wyjście z 

bezrobocia
20

. O ile w 2006 roku osoby rozpoczynające działalność stanowiły 2,28% odpływu 

z bezrobocia do zatrudnienia to w 2010 roku stanowili już ponad 7%. Wzrost popularności i 

efektywności tego sposobu wychodzenia z zasobu bezrobocia nie byłby możliwy bez 

przełamania bariery braku dostępu do kapitału.  

Kolejnym ograniczeniem rozwoju samozatrudnienia są unormowania prawne i 

związane z nimi obciążenia biurokratyczne. W większości badań ankietowych 

przeprowadzonych wśród właścicieli mikroprzedsiębiorstw respondenci wskazywali na zbyt 

dużą liczbę formularzy, sprawozdań czy deklaracji, które muszą wypełniać. Realizacja tych 

zobowiązań szła w parze z powolnością w działalności organów państwowych. 

Nieprzejrzystość przepisów oraz ich mnogość powoduje konieczność poświęcania dużej ilości 

czasu na załatwianie spraw w urzędach.  

Ograniczenia rynkowe hamujące skłonność do samorealizacji poprzez 

przedsiębiorczość mogą mieć dwojaki charakter. Z jednej strony samozatrudnieni stają w 

obliczu konkurencji innych podmiotów na rynku, z drugiej strony działają w określonych 

warunkach makroekonomicznych. Otoczenie bliższe ma wymiar z reguły regionalny i wiąże 

się z niepewnością co do stabilności rozwoju przedsiębiorstwa. Mikroprzedsiębiorstwa musza 

na rynku konkurować z podmiotami o wiele od nich większymi, często z kapitałami 

zagranicznymi. W takiej sytuacji skuteczność samozatrudnionych polega na znalezieniu 

swojej niszy rynkowej i umiejętny dobór zleceniodawców. Wzrasta znaczenie otoczenia 

dalszego w postaci sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Widoczne to było w korelacji 

dynamiki liczby samozatrudnionych w regionie łódzkim od dynamiki popytu krajowego. 

Ogólna koniunktura tworzy pewien klimat dla przedsiębiorczości. Jeśli obawy co do 

stabilności gospodarczej rosną powoduje to spadek skłonności do zakładania 

mikroprzedsiębiorstw.  

Należy się spodziewać, że liczba przedsiębiorstw samozatrudnionych będzie w 

województwie łódzkim wzrastać. Jest to zbieżne ze zmianami makroekonomicznymi oraz 
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 33 

tendencjami widocznymi w Unii Europejskiej. Pozwoli to uelastycznić rynek pracy oraz da 

szansę na wzrost zatrudnienia poprzez generowanie nowych miejsc pracy w 

mikropodmiotach. Aby w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w osobach fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą należy optymalizować dla nich rozwiązania prawno-

organizacyjne. Rozwiązania zmierzające do skrócenia czasu zakładania własnej firmy wydają 

się zmierzać w dobrym kierunku (choć realizacja tego postulatu pozostawia jeszcze wiele do 

życzenia). Ale zakładanie przedsiębiorstw to tylko początek drogi. Później te 

mikroprzedsiębiorstw muszą funkcjonować w istniejących warunkach rynkowych. Nadszedł 

czas do wykonania następnego kroku w postaci uproszczenia obowiązujących procedur w 

przypadku przedsiębiorstw najmniejszych.  


