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Część I
Przedsiębiorczość
w zarządzaniu

Wprowadzenie do części I
„Przedsiębiorczość w zarządzaniu”

Znaczenie przedsiębiorczości dla cywilizacyjnego, a nie tylko gospodarczego rozwoju
współczesnego świata jest dosyć oczywiste. Jednak różni autorzy definiując przedsiębiorczość akcentują odmienne jej aspekty. Inne punkty widzenia prezentują ekonomiści, socjologowie, psychologowie, antropologowie czy politolodzy. Niezależnie jednak
od przyjętych punktów widzenia, odmiennych orientacji, a niekiedy sporów definicyjnych panuje powszechna zgodność, że ogromny rozwój cywilizacyjny współczesnego
świata, szczególnie „bogatego Zachodu” – to efekt przedsiębiorczości. Dobrobyt rozwiniętych społeczeństw kapitalistycznych powiększa się dzięki procesom innowacyjności,
budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, jednak ostateczny efekt jest wynikiem działań
przedsiębiorczych.
Skoro przedsiębiorczość uznawana jest za ważny czynnik dynamicznego rozwoju
czołowych krajów świata i sprawdza się również w rozwijających się gospodarkach
Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji, to jest oczywiście i szansą dla państw postsocjalistycznych, w tym dla Polski. Jest szansą dla gospodarki polskiej, naszych przedsiębiorstw,
menedżerów, właścicieli, biznesmenów, którzy będą chcieli i potrafią kształtować swe
osobowości w duchu przedsiębiorczym.
Rozwój gospodarczy różnych regionów świata odbywał się w odmiennych kulturach
narodowych poszczególnych krajów, w warunkach odmiennej kultury organizacyjnej,
a także zróżnicowanej tożsamości przedsiębiorstw. Skoro w tych przeróżnych warunkach osiągano sukcesy biznesowe, to oznacza, że przedsiębiorczość nie może być skategoryzowana I definiowana z jednego tylko punktu widzenia, według jedynego kryterium.
Poglądy na przedsiębiorczość, choć są rozmaite, to można w nich wyodrębnić dwa
główne nurty:
•

ekonomiczny, akcentujący powiązania z czynnikami gospodarczymi, przyjmujący
za główną motywację maksymalizację zysku, indywidualne korzyści materialne, itd.,

•

społeczny, psychosocjologiczny, w którym główną uwagę skupia się na czynnikach
nieekonomicznych, takich jak psychiczna motywacja do osiągania sukcesu, podzie-
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lane przekonania, normy społeczne, osobiste predyspozycje człowieka, postawa
emocjonalna, kulturowa itp.
Gospodarczo efektywne formy nowoczesnej przedsiębiorczości w Polsce nie powstaną
w jednej chwili, lecz będą się kształtować pod wpływem wielu czynników w długim
przedziale czasu. Bardzo często w naszych rozważaniach i badaniach koncentrujemy
się na zagadnieniach makroekonomicznych, funkcjonowaniu całych sektorów, przedsiębiorstw, organizacji gospodarczych, co daje jednostronny i niepełny obraz życia
ekonomicznego. W tej perspektywie znikają lub traktowane są mało znacząco twórcze
działanie samych przedsiębiorców. Dożo i chętnie mówimy o przedsiębiorstwach, przeważnie jednak jako o tworach bezosobowych. Rzadko zaś w centrum zainteresowania
znajduje się sam przedsiębiorca suwerennie podejmujący decyzje, na własną odpowiedzialność i ryzyko.
Pojęcie „przedsiębiorczość” w swym rozwoju etymologicznym przyjmowało różny
sens w zależności od tego, jak zmieniała się rola przedsiębiorczości w rozwoju gospodarczym. Zgodnie z najbardziej rozpowszechnionym punktem widzenia, rozpoznawczą
oznaką przedsiębiorczości jest jej innowacyjny charakter.
Jednak w zależności od interpretacji kategorii „innowacja” autorzy różnie traktują pojęcie przedsiębiorczości. Tu można wyróżnić trzy główne podejścia wynikające
z interpretacji przedsiębiorczości jako działalności innowacyjnej. Według pierwszego,
rolę pojęcia podstawowego odgrywa przedsiębiorczość w rozumieniu zdolności osiągania przedsiębiorczych celów dzięki własnej inicjatywie, pomysłowości, gotowości
do ryzyka, podejmowaniu i realizacji niestandardowych decyzji. Z tego punktu widzenia, przedsiębiorca to racjonalny, pełen inicjatywy i twórczy człowiek, działający przeważnie w gospodarce.
Według drugiego podejścia, przedsiębiorczość rozpatruje się jako specyficzną warstwę w strukturze społecznej i akcentuje system społeczno-nowatorski działalności
przedsiębiorców, wspierający transformację rynkową gospodarek postsocjalistycznych
bez względu na metody, sposoby oraz cele końcowe, które im przyświecają.
Również istnieją próby rozpatrywania przedsiębiorczości poprzez pojęcie ”przedsiębiorca”, tzn. osoba działająca w warunkach wolnej gospodarki rynkowej i dążącej
do głównego celu, którym jest maksymalizacja zysków.
W każdej z tych interpretacji przedsiębiorczość charakteryzowana jest za pomocą
różnorodnych cech, ilość których określa się dowolnie: ekonomiczne (osiągnięcie zysku,
autonomia decyzji gospodarczych), społeczno-kulturowe (warstwa społeczna, grupa),
moralne (swoboda, własna odpowiedzialność), psychologiczne (twórczość, własne
ryzyko, zadowolenie).

„Przedsiębiorczość w zarządzaniu”
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Przedsiębiorczość nie jest cechą lub szczególnym tylko talentem, unikalną sprawnością, którą się posiada lub nie. Przedsiębiorczość można również świadomie w sposób
planowy i zorganizowany kształtować i rozwijać. Można się jej nauczyć.
Prezentowana monografia zawiera artykuły odnoszące się do teorii i praktyki przedsiębiorczości. Autorzy, doktoranci i studenci z różnych uczelni polskich, podejmują różnorodne zagadnienia oraz eksponują różne ujęcia działań przedsiębiorczych.
Mam nadzieję, że szeroka gama problemów poruszanych w niniejszej publikacji
przyczyni się do pogłębienia wiedzy z zakresu przedsiębiorczości indywidualnej i organizacyjnej i będzie stanowiła inspirację do dalszych badań i rozważań.
dr Elena Mieszajikina, prof. WSPA

Alina Warzecha1

Smozatrudnienie kobiet w network marketingu

Streszczenie
W artykule przedstawiono zjawisko przedsiębiorczości indywidualnej kobiet na przykładzie branży
network marketingu. Ukazano główne problemy jakimi borykają się kobiety na rynku pracy. Przedstawiono rolę jaką pełnią kobiety w network marketingu ukazując specyfikę tej branży.

1. Wprowadzenie
Współcześnie klasyczne formy zatrudnienia nie gwarantują „stabilizacji zatrudnienia”,
nawet w przypadku zatrudnienia osób w formie umowy o pracę na czas nieokreślony.
Praca w tej formie jest gwarantowana na tak długi okres, jak długo trwa okres wypowiedzenia ze stosunku pracy. Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony może być
w każdym czasie wypowiedziana przez pracodawcę. Niepewność zatrudnienia a także
potrzeba uwolnienia się od „kajdanów przedsiębiorcy” zachęca do zakładania własnej
działalności gospodarczej nie tylko w formie tradycyjnej ale również alternatywnej,
często negatywnie postrzeganej przez społeczeństwo.
2. Samozatrudnienie jako kategoria społeczno-ekonomiczna
Syndromatyczność zjawiska przedsiębiorczości wymusza rozpatrywanie go w ujęciu
wielowymiarowym i interdyscyplinarnym, jednocześnie powoduje chaos definicyjny.2
1. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, dziekan Wydziału Nauk Społecznych.
2. Po pierwsze przedsiębiorczość określa się jako wrodzoną cechę osobowości lub umiejętność, której można
się nauczyć. Po drugie w literaturze przedmiotu, pojęcie przedsiębiorczości funkcjonuje jako dany rodzaj zachowania, działalności czy aktywności jednostki lub grupy ludzi. Oznacza to sposób organizowania działalności
gospodarczej poprzez tworzenie innowacyjnych kombinacji potrzeb, rynków, kapitału i pracy. Po trzecie, przedsiębiorczość jako proces skupia się między innymi na: kreowaniu nowych pomysłów, zamianie idei na efekt
rynkowy, odnajdywaniu nowych form alokacji zasobów, wyzwalaniu motywacji wśród realizatorów, skłonności
do ryzyka, dominacji osobowości założyciela, tworzeniu sieci relacji z otoczeniem, uwzględnianiu ludzi i proce-
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Z terminem „przedsiębiorczość” kojarzone są takie określenia jak zmiana, czy dynamiczność. Jest zaprzeczeniem takich określeń jak „powtarzalność”, czy „naśladownictwo” Najpowszechniejszą formą postrzegania przedsiębiorczości jest utożsamianie jej
z uruchamianiem i prowadzeniem podmiotu gospodarczego3. Powszechnie wyróżnia
się przedsiębiorczość indywidualną, korporacyjną oraz rodzinną. Obecnie przejawem
przedsiębiorczości indywidualnej jest samozatrudnienie jako kategoria socjologicznoekonomiczna. Samozatrudnienie jest kategorią socjologiczno-ekonomiczną, która łączy
osobę przedsiębiorcy z firmą. Samozatrudnienie to miejsce pracy przedsiębiorcy, który
prowadzi działalność na własny rachunek. Firma i osoba przedsiębiorcy w samozatrudnieniu to jedność, nie można tych elementów rozpatrywać oddzielnie. Z punktu
widzenia teorii przedsiębiorczości samozatrudniający jest przedsiębiorcą, natomiast
z punktu widzenia rynku pracy samozatrudnienie stanowi alternatywną formę zatrudnienia.
Zwolennicy liberalnej myśli ekonomicznej podkreślają znaczenie wolności (gospodarczej) dla wyzwolenia indywidualnej przedsiębiorczości. Co niewątpliwie zaobserwowano
wraz z narodzinami polskiej gospodarki rynkowej od 1989 roku. Rozwój przedsiębiorczości indywidualnej obserwowany od 1989 roku w Polsce i stanowi odpowiedź na nowe
uwarunkowania gospodarcze pojawiające się na rynku. Według wstępnych szacunków
GUS w Polsce w 2011 roku ponad 2,8 mln osób prowadziło działalność gospodarczą
jako osoby fizyczne, w tym blisko 2/3 (w 69,8% tj. 1,97 mln osób) to osoby samozatrudnione.4 Udział samozatrudnionych w ogólnej liczbie mikro firm jest tym wyższy im
młodszą grupę firm rozpatrujemy – stanowią oni 90% firm funkcjonujących do pierwszego roku działalności. Udział ten spada jednak wraz z wiekiem firmy, choć i tak wśród
firm działających na rynku powyżej 5 lat, samozatrudnieni stanowią większość (61%).
W Stanach Zjednoczonych obserwuje się zwrot kulturowy w stronę samozatrudnienia,
a „duch przedsiębiorczości” coraz częściej decyduje o powoływaniu własnego przedsiębiorstwa. To właśnie przedsiębiorcy określani często mianem „twórczych destruktorów”5, stanowią swego rodzaju elitę kształtującą relacje ekonomiczne i determinującą
w dużej mierze kierunki rozwoju gospodarczego.
sów, kreowaniu nowych wartości. W tym ujęciu przedsiębiorczość ukazuje korelację z pojęciem kapitału intelektualnego rozumianego jako zasoby niematerialne firmy. Po czwarte, w literaturze przedsiębiorczość można też
rozumieć jako zjawisko społeczno-gospodarcze. „Zjawisko przedsiębiorczości” odnosi się do masowego rozwoju
zachowań gospodarczych podejmowanych przez jednostki lub grupy, które w sensie ekonomicznym prowadzą
do wzrostu gospodarczego. (por. T. Kraśnicka Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002, s. 74-75).
3. Por. Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego,
s. 7.
4. Por. „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2011 r”, GUS,
Warszawa 2012,
5. Por. J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych – jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 17, za J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, op.cit.
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3. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce
Zmiany ustrojowe oraz rozwój gospodarczy zaowocował wzrostem zatrudnienia kobiet,
zmianami w strukturze zawodowej i ich kwalifikacjach. Współczesne kobiety są coraz
lepiej wykształcone niż mężczyźni. Obecnie, co czwarta Polka zarabia lepiej niż jej partner życiowy, a zaledwie co dwudziesty mężczyzna pomaga w wychowywaniu w domu
dziecka.6Aktywne kobiety napotykają na różnorodne bariery na rynku pracy, a przede
wszystkim: dyskryminację płacową i bezrobocie. Kobietom stawiane są wyższe wymagania przy podejmowaniu pracy niż mężczyznom. Liczba kobiet bez pracy spada zdecydowanie wolniej niż mężczyzn. Statystyki wskazują, że kobiety znacznie rzadziej awansują.
Gdy poszukują pracy, często myślą o niższych stanowiskach pracy, gdyż brakuje im
pewności siebie. Stąd też mają mniejsze oczekiwania. Ponadto na rynku pracy ciągle
funkcjonują stereotypy wpływające na zatrudnienie kobiet w firmach. W opiniach pracodawców kobiety są mniej mobilne i potrzebują więcej czasu na obowiązki rodzinne.
Z drugiej strony kobiety uchodzą za bardziej sumienne i gotowe do ciężkiej pracy, zaś
awans zawodowy jest wynikiem ich mozolnej pracy. Trudności na rynku pracy z jakimi
spotykają się kobiety powodują, że coraz chętniej angażują się w prowadzenie własnej
inicjatywy gospodarczej.
Jedna czwarta mikro firm funkcjonujących w Polsce to firmy z udziałem kobiet
(762 tys.-27%), których liczba z roku na rok wzrasta. W Polsce prawie dwie trzecie
(63%) kobiet pracujących najemnie oraz co druga (51%) kobieta bezrobotna i nieaktywna zawodowo bierze pod uwagę założenie własnej działalności gospodarczej w ciągu
najbliższych 5 lat.7 Na wysoka aktywność Polek w sferze przedsiębiorczości wpływa
znacząco poczucie współodpowiedzialności za byt ekonomiczny rodziny, a także chęć
poszukiwania wysokich dochodów i samorealizacji (głównie dotyczy to młodych kobiet).
Ponadto kobiety częściej niż mężczyźni decydują się na samozatrudnienie z braku
innej alternatywy zawodowej. Ważniejszymi motywami założenia własnej działalności
sa : dążenie do niezależności i samodzielność decydowania o swojej przeszłości, chęć
posiadania wysokich dochodów, niezależność finansowa, czy postrzeganie tej drogi
zawodowej jako miernika sukcesu, negatywne doświadczenia z pracy najemnej oraz
sprzyjające warunki rynkowe.
Według badań PARP blisko 2/3 kobiet zanim podjęło decyzje o samozatrudnieniu
pracowało najemnie, zaledwie 8% kobiet założyło własną firmę będąc na studiach.
Kobiety osiągają znacznie mniejsze dochody z działalności gospodarczej niż mężczyźni. Według badań ankietowych przeprowadzonych przez Tax Care damskie biznesy
są mniej dochodowe. Prowadzenie przez kobiety działalności gospodarczej nie gwaran6. Por. E. Trafiłek ”Nowe zadania polityki społecznej. Patologie i dysfunkcje wybranych obszarów życia społecznego”, PWSZ, Tarnobrzeg 2006, s. 151-152.
7. Por „Przedsiębiorczość kobiet w Polsce”, PARP, Warszawa 2011.
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tuje wyższych zarobków niż mężczyźni. Wynika to przede wszystkim z faktu, że kobiety
częściej działają w branżach mniej dochodowych (np. drobne usługi, szkolenia, przedstawicielstwo handlowe) zaś mężczyźni częściej podejmują działalność w branżach przynoszących większe zyski (np. budownictwo, informatyka). Kobiety najczęściej osiągają
roczne dochody z działalności w wysokości do 50 tys. złotych. Przyczyną tego stanu jest
fakt, iż kobiety poświęcają mniej czasu własnemu biznesowi niż mężczyźni (do 8 godzin
dziennie), natomiast 61 % mężczyzn poświęca ponad 8 godzin dziennie na działalność
w własnej firmie.
Przedsiębiorczynie cechuje większa skłonność do ryzyka niż mężczyźni czy pracownice najemne. Główną barierą prowadzenia działalności gospodarczej przez kobiety
są uwarunkowania życia rodzinnego i obowiązków opiekuńczych wobec małych dzieci,
a szczególnie dostęp do instytucjonalnej opieki nad dzieckiem. Forma samozatrudnienia pozwala na godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi, Decydujące znaczenie
w tej kwestii ma charakter prowadzonej przez kobiety działalności gospodarczej.
Nic dziwnego, że kobiety przedsiębiorcze wybierają taką formę zatrudnienia, która
pozwoli na elastyczne gospodarowanie czasem oraz spełnianie się w roli macierzyństwa.
Działalność w branży network marketingu jednoznacznie pozwala na godzenie tych
kwestii, co spotyka się z ogromnym zainteresowaniem wśród kobiet nie tylko w Polsce,
ale na całym świecie.
4. Samozatrudnienie kobiet w network marketingu w Polsce i na świecie
Rozwój network marketingu (marketingu wielopoziomowego- multi level marketinguMLM) czy sprzedaży bezpośredniej jest doskonałym przykładem wyzwalania przedsiębiorczości wśród społeczeństwa, szczególnie wśród kobiet. Wśród największych
światowych firm należących do network marketingu zaliczamy: AVON, Mary Kay, Oriflame, VORWERK & CO. KG, Amway, Herbalife LTD Promerica itd.8
Marketing wielopoziomowy definiujemy jako formę sprzedaży bezpośredniej (direct
selling) opartym na reklamie, dystrybucji produktów lub usług ukierunkowany
na budowanie struktury pracowników, od których obrotu otrzymuje się dodatkowe prowizje.9 MLM jest gałęzią sprzedaży bezpośredniej (direct seling), często pojęcia te rozumiane są jako synonimy. Porównując działalność gospodarczą w ramach systemu MLM
oraz w ramach sprzedaży bezpośredniej ich odmienność wyraża się w odmiennej filozofii biznesu. Sprzedaż bezpośrednia ukierunkowana jest na osobistą sprzedaż towarów
lub usług nie wykorzystując tradycyjnych, klasycznych kanałów dystrybucji. Natomiast
8. Dane za WFDS.
9. Por A. Warzecha, Zastosowanie MLM’, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, luty 2010 oraz
por. A. Warzecha, Przedsiębiorstwo MLM. Cząstka globalnej sieci, „Network Magazyn”, nr 27/2011,
http://www.networkmagazyn.pl/przedsiebiorstwo-mlm-czastka-globalnej-sieci (z dn. 04.02.2012).
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ideą przedsiębiorstwa network marketingu jest nie tylko sprzedaż osobista towarów lub
usług, ale przede wszystkim proces kreowania własnej grupy dystrybutorów, w celu
uzyskiwania dochodu pasywnego.
System MLM jest wysoce skuteczną metodą sprzedaży. Przedsiębiorstwa zamiast
stosować tradycyjne formy dystrybucji i nakładać kolejne marże na produkty wynagradzają osoby zajmujące się dystrybucją (menedżerów MLM) stosując specyficzne programy prowizji. Ta forma sprzedaży daje obu stronom wzajemne korzyści, zdecydowanie
atrakcyjniejsze od klasycznej formy dystrybucji.

Rys. 1. Główne cechy przedsiębiorstw MLM
Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Couglan, K. Grayson, Network marketing organizations: compensation plans, retail network growth and profitability, “International Journal of
Research in Marketing”, 1998, No. 15, pp.401-426.

Próbując w skrócie przedstawić istotę marketingu wielopoziomowego należy wyróżnić
następujące jego cechy:
•

oparty jest na osobistej komunikacji pomiędzy nadawcą a odbiorcami, bez udziału
dodatkowych ogniw pośredniczących;

•

zorientowany jest na osiąganie sprzedaży, zysku wynikającego ze sprzedaży oraz
dochodów pasywnych, a także innych celów przedsiębiorstwa z uwzględnieniem
potrzeb nabywców;

• dociera do określonych grup odbiorców w celu wywołania ich zakupów lub innego
typu zamierzonych reakcji;
• buduje wielopoziomową strukturę własnego rynku, opartą na długoterminowych
relacjach;
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• oparty jest na partnerstwie polegającym na stałej współpracy firmy macierzystej
z uczestnikami systemu (tj. liderami, dystrybutorami, klientami), w celu usprawnienia podejmowanych przez nich działań oraz zwiększenia ich indywidualnych oraz
całej grupy obrotów i zysków.
Obecnie system MLM funkcjonuje w blisko 100 krajach na całym świecie i zyskuje coraz
większe uznanie oraz rozwija się intensywnie i dynamicznie, pozyskując swoich zwolenników w coraz większej liczbie krajów szczególnie rozwijających się. Sektor znajduje
się w fazie rozwojowej. Blisko 17 krajów na całym świecie osiąga wielkość sprzedaży
tym sposobem dystrybucji na poziomie ponad 1 mld $. Rezultaty branży są niekwestionowane. Rokrocznie network marketing w Ameryce Północnej zyskuje nowych przedstawicieli. Roczna wartość sprzedaży całej branży w krajach Unii Europejskiej wynosi
20 miliardów euro. W Polsce rynek sprzedaży bezpośredniej generuje roczne obroty
na poziomie prawie 2 miliardów 280 milionów złotych.10
W Polsce liczba sprzedawców zajmujących się network marketingiem zwiększa się
z roku na rok osiągając wielkość ponad 752 tysięcy osób w 2008 roku, natomiast
w 2009 roku 869 tysięcy osób- wzrost o blisko 16%. Natomiast w 2010 roku liczba
sprzedawców sięgnie poziomu blisko 1 mln osób. Jest to liczba osób, które zdecydowały się na zarejestrowanie w formie własnej działalności gospodarczej. W tym miejscu
należy podkreślić, że w rzeczywistości gospodarczej istnieje większa liczba dystrybutorów, która jeszcze nie podjęła decyzji o zarejestrowaniu swojej działalności. W praktyce
dana osoba decyduje się na rejestrację firmy wtedy, gdy obroty pozyskiwane ze swojej
grupy (swojego rynku) są znaczące i stabilne, pozwalające na pokrycie kosztów administracyjnych prowadzenia firmy oraz na zysk dla dystrybutora.
W Azji ta forma działalności osiąga nieznacznie niższe dochody, ale zyskuje coraz
więcej bezpośrednich sprzedawców. W Ameryce Południowej network marketing kontynuuje swoją początkową fazę rozwojową a w Europie następuje jego systematyczny
rozwój po fazie założycielskiej. Z roku na rok ta forma prowadzenia biznesu pozyskuje
nowe grono swoich zwolenników. Sprzedaż bezpośrednia znajduje ogromną liczbę zwolenników szczególnie wśród kobiet na całym świecie – najwięcej w Ameryce Łacińskiej
oraz Ameryce Północnej, natomiast najmniej w Azji i Pacyfiku. Śmiało można stwierdzić, iż jest to branża zdominowana przez kobiety. Dla kobiet network marketing stanowi przede wszystkim dodatkowe źródło dochodów, niezależnie w którym miejscu
globu analizowalibyśmy branżę. Blisko 88% (764 tys.) osób zajmujących się sprzedażą
bezpośrednią w Polsce to kobiety, a dla prawie 85% z nich ta forma działalności stanowi
dodatkowe źródło dochodów. Kobiety niewątpliwie stanowią siłę napędową całej branży,
której głównym atutem jest ruchomy czas pracy.
10. Dane za PSSB.
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Wykres 1. Kobiety w network marketingu na świecie w 2009 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WFDSA oraz FDSA.

Wśród wielu cech atrakcyjności tej formy biznesu kobiety wymieniają: elastyczności
pracy, możliwość godzenia obowiązków rodzinnych i samorealizacji, atrakcyjne wynagrodzenie, praca z ludźmi. Jest to możliwe ze względu na fakt, że działalność w network
marketingu odbywa się na własnych warunkach czasowych, organizacyjnych. Dla
większości z nich ta forma pracy początkowo stanowi dodatkowe źródło zatrudnienia,
z czasem jednak rezygnują z pracy najemnej na rzecz rozwoju własnych struktur sprzedażowych.
Network marketing posiada wiele atrybutów, które okazały się idealnym rozwiązaniem i narzędziem do robienia kariery przez kobiety. W tej branży nie ma ograniczeń
wiekowych, nikt się nie pyta o wykształcenie, o stan cywilny, o dyspozycyjność i o przeszłość i doświadczenie zawodowe. MLM jest dla wielu pań biznesem, gdzie mogą rozwinąć skrzydła a nawet pokazać pazurki. Wiele kobiet po zetknięciu się z networkiem
zmieniają swoje oblicze Wielokrotnie brakowało im tylko motywacji, aby to wykorzystać
w pracy na etacie.
Kobiety posiadają wiele znaczących cech, które niewątpliwie ułatwiają im pracę w tej
branży. Wśród nich należy wymienić: empatię, zdolność do słuchania innych i otwartość
na potrzeby klientów. Dzięki naturalnym predyspozycjom wzbudzają większe zaufanie
wśród swoich klientów. Ponadto kobiety cechuje wrodzona umiejętność dzielenia się
informacjami, co zdecydowanie ułatwia im zachęcanie klienta do wypróbowania nowości. Kolejną cechą sprzyjającą budowaniu struktur jest zdolność godzenia wielu zadań.
Firmy DS./MLM często odgrywają rolę pionierów tworzących innowacyjne produkty
i zdobywających nowe rynki. Przykładami mogą być urządzenia sprzątające, kosmetyki,
sprzęty do gotowania bez wody, nowoczesne naczynia kuchenne i wiele innych produk-
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tów, których wprowadzenie daje impuls do rozwoju nowych technologii i podwyższenia
standardów rynkowych.
Oferta produktowa firm MLM w Polsce w 2010 roku
9%

wellness

2%
26%

wellness, kosmetyki
15%

kosmetyki, perfumy
kosmetyki, AGD, chemia
gospodarcza
AGD

10%
15%

produkty finansowoubezpieczeniowe
telekomunikacja

7%
16%

inne

Wykres 2. Oferta produktowa oferowana przez przedsiębiorstwa MLM w Polsce w 2010 roku
Źródło: Opracowanie własne.

Na polskim rynku dominują w zestawieniu firmy oferujące kosmetyki, produkty wellness,11 chemię gospodarczą, czy produkty AGD, a także produkty finansowo-ubezpieczeniowe. Pod tym względem polski rynek MLM nie odróżnia się od rynku amerykańskiego,
gdzie dominujące miejsca zajmują chemia gospodarcza (23,9% udział w rynku), produkty wellness (22,8%), kosmetyki (21,3%), usługi (18,4%) oraz ubrania i akcesoria
(10,3%)12
Wiele przeciętnych osób nie posiadających wielkich kapitałów na rozpoczęcie własnej działalności w tej formie prowadzenia biznesu widzi swoją przyszłość. Ten nowatorski, często kontrowersyjny pomysł, niezrozumiały przez wiele osób, kojarzony jest dość
często błędnie z piramidami finansowymi stał się sposobem na prowadzenie własnej
działalności nie dla jednostek bogatych, majętnych, wybitnych, czy mających wysoka
pozycję społeczną, tylko dla tych przeciętnych obywateli danego kraju. Jest to biznes dla
ludzi zdeterminowanych, sumiennych, systematycznych, nie bojących się podejmować
trudnych decyzji, ale przede wszystkim odważnych, bo tylko ludzie odważni są w stanie
sprostać negatywnym opiniom i protestom społecznym, które zawsze towarzyszą przy
naradzaniu się nowych idei.
W Polsce Henryka Bochniarz- od 1999 roku Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewitach tak wypowiada się na temat marketingu sieciowego:
Uważam, że network marketing to dobry sposób na pobudzenie społecznej przedsiębiorczości, na promowanie postaw aktywnych, na zarabianie, dorabianie i bogacenie się.
11. Do grupy wellness zaliczone zostały wszelkie produkty witaminowe, dietetyczne dodatki żywieniowe, bioprodukty, preparaty i produkty na bazie ziół.
12. Dane DSA za rok 2009 (Direct Selling Association).
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Oczywiście pod warunkiem, że firmy stosują czyste, legalne reguły gry. Ostatnie 21 lat
pokazało, że potrafimy być narodem przedsiębiorczym i jeśli tylko nikt nam nie przeszkadza, dajemy sobie radę z każdym nowym wyzwaniem. (..). Praca w systemie MLM
wymaga wyjątkowych talentów. To wspaniały kapitał społeczny. Tylko dzięki takim
postawom społeczeństwa mogą się bogacić.
5. Podsumowanie
Rynek pracy dla kobiet nie jest rynkiem łatwym. Potocznie zwane są „słabą płcią”,
co jest określeniem wielce krzywdzącym. Kobiety borykają się nie tylko z tymi samymi
barierami co mężczyźni, ale również w mentalności społeczeństwa obciążone są obowiązkami domowymi i rodzinnymi. Ponadto walczą ze stereotypami, które krzywdzą
tą „słabą płeć”. Na rynku pracy to młode mamy są w praktyce najbardziej zorganizowanymi i systematycznymi pracownikami, cechuje ich wysoka wydajność, kreatywność. Wiele kobiet decyduje się założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą,
jako alternatywę przed bezrobociem oraz jako chęć ukazania społeczeństwu swojej siły
w samorealizacji i dążeniu do niezależności finansowej. Początkowo kobiety swoją przygodę z network marketingiem traktują jako zajęcie dodatkowe z czasem przeradzając się
jako główna praca. Bez kobiet system sprzedaży bezpośredniej czy marketing wielopoziomowy nie osiągnąłby tak wielkich wyników finansowych. Kobiety stały się motorem
tej branży, pomimo iż wielu mężczyzn z sukcesem funkcjonuje w tej formie biznesu.
Literatura
1. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych – jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006,
2. Couglan A., Grayson K., Network marketing organizations: compensation plans, retail network
growth and profitability, “International Journal of Research in Marketing”, 1998, No. 15,
pp.401-426.
3. Kraśnicka T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, prace
naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
4. Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
5. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, PARP, Warszawa 2011
6. Trafiłek E., Nowe zadania polityki społecznej. Patologie i dysfunkcje wybranych obszarów życia
społecznego”, PWSZ, Tarnobrzeg 2006, s. 151-152
7. Warzecha A., Zastosowanie MLM’, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, luty 2010 Warzecha A., Przedsiębiorstwo MLM. Cząstka globalnej sieci, „Network Magazyn”, nr 27/2011,
www.networkmagazyn.pl/przedsiebiorstwo-mlm-czastka-globalnej-sieci (z dn. 04.02.2012)

186

8. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON 2011r, GUS,
Warszawa 2012,

Summary
This article shows the woman individual entrepreneurship represented by network marketing.
The main problems which woman must overcome into labor market was presented into simply
description. It present the role of woman into network marketing by appearing the specificity of
this sector.

