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UNIA EUROPEJSKA JEST KOBIETĄ – MECHANIZMY WSPARCIA KOBIECEJ 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA POZIOMIE EUROPEJSKIM 

 

Podejmowanie przez kobiety działalności na własny rachunek stało się w ostatnich 

latach ciekawą alternatywą dla pracy na etacie. Wśród czynników, które znacząco ułatwiły 

Polkom podjęcie decyzji nt. utworzenia własnej firmy znalazły się  różnego rodzaju 

europejskie instrumenty wsparcia. Jednak pomimo tak pozytywnego nastawienia wielu 

kobiet, dane z ostatniej dekady nie napawają optymizmem. Okazuje się, że w okresie 1998 – 

2009 nastąpił spadek liczby kobiet przedsiębiorców z 40 % do 35 %. W całej Europie w 

dalszym ciągu mamy do czynienia z przewagą mężczyzn prowadzących własną działalność i 

zarządzaniu firmą, gdzie kobiety stanowią zaledwie 30 % wśród ogółu przedsiębiorców. Na 

poziomie europejskim Polski należą jednak do liderek, stanowiąc 35 % wszystkich 

przedsiębiorców. Powodem mniejszego udziału kobiet grupie przedsiębiorców jest szereg 

barier zarówno instytucjonalnych, jak i społeczno – kulturowych, w tym przede wszystkim 

znaczne obciążenie wynikające z nierównomiernego podziału obowiązków domowych, gdzie 

większość obowiązków opiekuńczo – wychowawczych spoczywa na kobietach. W związku z 

tym, niezwykle ważne jest wprowadzanie instrumentów, które pozwolą kobietom osiągnąć 

satysfakcję zawodową, nie wywierając przy tym negatywnego wpływu na  życie rodzinne.  

 

Fundusze unijne przepustką do własnego biznesu 

Kobiety w Polsce coraz częściej i chętniej korzystają z możliwości, jakie stwarza Unia 

Europejska, dzięki czemu procentowy udział kobiet w biznesie systematycznie się powiększa. 

Mając do wyboru pracę w domu, na etacie lub prowadzenie własnej działalności, kobiety 

coraz częściej skłaniają się ku tej ostatniej formie aktywności zawodowej. Dzięki funduszom 

unijnym, już około 50 tys. Polek skorzystało z dofinansowania i założyło własny biznes, a 

łączna kwota przydzielonego dofinansowania to prawie 1 mld zł.  



Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości, przedsiębiorcza Polka, prowadząca działalność gospodarczą – to kobieta 

młoda i dobrze wykształcona. Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzedziła zdobyciem 

doświadczenia podczas pracy na etacie. Wśród czynników, które skłoniły kobiety do zmiany 

statusu zawodowego były: względy finansowe, dążenie do samodzielności, negatywne 

doświadczenia z poprzedniej pracy, jak również sprzyjające okoliczności. Kobiety 

jednogłośnie przyznały, iż nie dostrzegają łatwiejszego sposobu godzenia obowiązków 

zawodowych z rodzinnymi, niż praca na własny rachunek. 
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Jak UE wspiera kobiecą przedsiębiorczość?  

Kobiety należą do bardzo aktywnej grupy osób biorących udział w projektach 

dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiąc ponad połowę 

uczestników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program ten stał się jednym z 

głównych narzędzi ułatwiających Polkom zakładanie własnych firm, w tym w szczególności, 

priorytet VI PO KL, mający na celu wsparcie i promocję przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia.  

 Do grupy instrumentów wspierających rozwój 

zawodowy kobiet należy również zaliczyć program Pomost
2
 finansowany z programu 

Innowacyjna Gospodarka. Program ten ma na celu ułatwienie młodym naukowcom 

wychowującym dzieci powrót do pracy naukowej, jak również zapewnienie wsparcia dla 

kobiet w ciąży pracujących naukowo. Takie narzędzia pomagają kobietom połączyć 

obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym. 

 

 

                                                           
1
 Raport  pt. Przedsiębiorczość Kobiet w Polsce 2011, 

http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/487/495/12552.pdf. 
2
 Program Pomost, http://www.fnp.org.pl/index.php?navi=017,001,002,015. 



Ponadto z inicjatywy Unii Europejskiej utworzony został portal poświęcony 

przedsiębiorczości kobiet Women Entrepreneurship Portal
3
, który jednocześnie wspiera i 

zachęca do rozwijania kontaktów krajowych i międzynarodowych pomiędzy kobietami 

prowadzącymi własną działalność gospodarczą. Ma on informować o linkach do witryn 

internetowych organizacji przedstawicielskich kobiet przedsiębiorców, sieci projektów, 

wydarzeń, które mają związek z promocją przedsiębiorczości.  

Portal umożliwia dostęp do następujących informacji:  

 narodowych organizacji kobiet przedsiębiorców 

(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-

entrepreneurship/women/portal/); 

 międzynarodowych organizacji kobiet przedsiębiorców 

(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-

entrepreneurship/women/portal/); 

 sieci zajmujących się promocją przedsiębiorczości; 

 projektów promujących kobiecą przedsiębiorczość.  

O tym, jak istotne jest rozwijanie kobiecej przedsiębiorczości może stanowić idea 

powołania Sieci Mentorek Kobiecej Przedsiębiorczości (European Network of Mentors for 

Women Entrepreneurs). Sieć zainaugurowana została 15. listopada 2011 r. w trakcie polskiej 

prezydencji, co dodatkowo stawia nasz kraj na pozycji lidera promocji rozwoju zawodowego 

kobiet. Inicjatorem powołania sieci była Europejska Sieć Kobiet Ambasadorów Rozwoju 

Przedsiębiorczości (European Network of Female Entrepreneurship Ambassadors ENFEA). 

Zadaniem powołanej organizacji jest udzielanie wsparcia na rzecz kobiet przedsiębiorców 

rozpoczynających działalność gospodarczą, a także tych prowadzących i rozwijających swoje 

przedsiębiorstwa na wczesnym etapie ich istnienia. W skład ambasadorów wchodzi 270 

przedsiębiorców pochodzących z 22 państw europejskich: z Danii, Francji, Niemiec, Islandii, 

Irlandii, Włoch, Norwegii, Polski, Słowacji, Szwecji, Albanii, Belgii, Chorwacji, Cypru, 

Grecji, Węgier, Luksemburga, Malty, Portugalii, Rumunii, Serbii i Wielkiej Brytanii. 

Celem Sieci Ambasadorów jest organizacja kampanii promującej oraz zachęcającej kobiety w 

każdym wieku do założenia własnej działalności gospodarczej. Zadaniem ambasadorów jest 

przyczynienie się do wzrostu wiary we własne możliwości, i zaufania niezbędnego 

                                                           
3
 Women Entrepreneurship Portal: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm. 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/portal/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/portal/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/portal/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/portal/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/ambassadors/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm


odniesienia sukcesu w biznesie. Ambasadorowie "opowiadając swoją historię" mają 

zainspirować inne kobiety do rozpoczynania działalności gospodarczej. Spotkania z 

przedstawicielami sieci organizowane są najczęściej na uczelniach, uniwersytetach, a także 

dla wybranych grup społecznych oraz mediów. 

Kolejnym instrumentem Komisji Europejskiej pomocnym zarówno dla 

przedsiębiorców, jak i osób zamierzających rozpocząć działalność jest Europejski Portal 

Małych Przedsiębiorstw
4
. Portal zawiera wszystkie informacje związane z działaniami UE na 

rzecz MŚP, w tym nt. prawodawstwa, porady praktyczne, bazę partnerów biznesowych i 

kontakty publiczne, dane statystyczne, informacje nt. finansowania przedsięwzięć.  

 Kluczowym centrum informacji nt. szeroko pojętej 

przedsiębiorczości jest wykreowana przez Komisję Europejską sieć punktów informacyjnych 

Enterprise Europe Network (http://portal.enterprise-europe-

network.ec.europa.eu/index_pl.htm). Sieć Enterprise Europe Network, liczy około 600 

organizacji członkowskich z ponad 50 krajów na terenie UE i poza nią, co czyni ją 

największą tego rodzaju siecią w Europie. Wśród organizacji znajdują się izby przemysłowo-

handlowe, ośrodki technologiczne, uniwersytety i agencje rozwoju. Sieć EEN oferuje 

wsparcie i doradztwo na temat unijnych przepisów i funduszy, pomaga w znalezieniu partnera 

biznesowego poza granicami kraju oraz oferuje doradztwo dotyczące rozwoju innowacyjnych 

pomysłów. 

  Interesującą inicjatywą jest zaingurowany w 2009 roku program 

Erasmus dla młodych przedsiębiorców
5
 będący ciekawą szansą rozwoju dla osób, które 

myślą o rozpoczęciu działalności gospodarczej, ale wcześniej zależy im na zdobyciu 

doświadczenia międzynarodowego. Wymieniony program jest transnarodowym programem 

wymiany, który daje możliwość uczenia się od przedsiębiorców prowadzących firmy w 

krajach UE. Zarówno dla młodych, jak i bardzo doświadczonych przedsiębiorców program 
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niesie ze sobą istotną wartość dodaną: do potencjalnych korzyści zaliczyć należy wymianę 

wiedzy i doświadczenia, możliwość budowania sieci kontaktów na terenie Europy, 

nawiązywanie nowych stosunków handlowych i poznawanie rynków zagranicznych. Pobyt 

może trwać od 1. do 6. miesięcy i jest on częściowo finansowany ze środków UE. Najczęściej 

wybieranym kierunkiem wyjazdów jest Wielka Brytania. Najpopularniejszymi dziedzinami 

działalności wybieranymi przez aplikujących są promocja/media (16%), technologie 

informacyjne (10%) oraz edukacja (9%). 

 Dla wszystkich instytucji, które rozwijają ideę 

przedsiębiorczości, zachęcają i inspirują potencjalnych przedsiębiorców, zwiększają 

świadomość społeczną na temat roli przedsiębiorców w społeczeństwie Komisja Europejska 

dedykuje Europejską Nagrodę Promocji Przedsiębiorczości
6
. Konkurs ma na celu 

wyłonienie i nagrodzenie osiągnięć instytucji w promowaniu przedsiębiorczości i małych 

przedsiębiorstw w skali krajowej, regionalnej i lokalnej, organizowany jest od 2006 roku 

przez Dyrekcję Generalną KE ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu. 

Rozwój przedsiębiorczość oraz kreowanie postaw kreatywnych należy do jednej z 

flagowych inicjatyw Unii Europejskiej, wpisuje się również w priorytety Europejskiej 

Agendy Europa 2020. Szczególnie w dobie kryzysu niezwykle istotne wydaje się wspieranie 

ducha przedsiębiorczości. Przywódcy europejscy coraz częściej dostrzegają drzemiący w 

kobietach potencjał i starają się stworzyć podstawy i narzędzia mające na celu jego efektywne 

wykorzystanie. Kobiety doskonale odnajdują się w tym obszarze, czego potwierdzeniem 

może być rosnący udział przedsiębiorstw kierowanych przez kobiety. 
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