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AUSTRIA 
Ludność 

Mieszkańcy: 9,1 mln (2022) 
Kobiety: 4,53 mln kobiet 
Mężczyźni: 4,41 mln mężczyzn  

Średnia oczekiwana długość życia: 81,77 
lat   

Roczny wzrost liczby ludności w 2021 r.: 
0,83% 

Podstawowe dane gospodarcze 

Wartość PKB (2021): 403,4 mld €  
Eksport (2020): 144.421.217 mln € 
Wolumen/bilans handlowy: 

Dług publiczny/PKB:  
Stopa bezrobocia: 

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i 
mężczyzn (2019): 19,9% 
Średnie wynagrodzenie krajowe:  

Roczny dochód netto w 2020 r. wyniósł 22 
958 € (kobiety: 18 894 €, mężczyźni: 26 738 

€). 

Edukacja  

Wykształcenie obowiązkowe: Kształcenie 

obowiązkowe to 9 lat nauki w szkole, 

zwykle do 15 roku życia. 

 

Wykształcenie nieobowiązkowe: 
- Szkolnictwo średnie 

- Programy praktyk zawodowych 

- Programy VET 
- Specjalistyczne programy szkolnictwa 

średniego 
- Szkolnictwo wyższe  

 
Edukacja kobiet  

Kobiety z wykształceniem wyższym w 2019 

r.: 424 782 (17,2%) 

 

Zatrudnienie i działalność gospodarcza 

Liczba przedsiębiorstw: 359 660 firm w 

2019 r. i około 451 700 samozatrudnionych 

w 2021 r. 

 

Liczba samozatrudnionych mężczyzn: 292 
100 mężczyzn w 2021 r. 

Liczba kobiet pracujących na własny 

rachunek: 159 600 kobiet w 2021 r.  



 

3 
GRANT AGREEMENT: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

Kobiety w biznesie i na rynku pracy oraz pracujące matki  

Dane dotyczące przedsiębiorczości kobiet są ogólnie dostępne (Statistic Austria, Izba Gospodarcza 

Austrii, kilka badań, rozwój regionalny Styrii itp.), ale brakuje danych dotyczących zwłaszcza 

młodych kobiet-przedsiębiorców w Austrii, dlatego konieczne są szczegółowe szacunki. 

Chociaż kobiety zarządzają obecnie ponad jedną trzecią austriackich firm, a ich udział w ogólnej 

liczbie założycieli firm wynosi około 40%, wizerunek przedsiębiorcy pozostaje męski. Kulturowo 

uwarunkowane wyobrażenia i stereotypy przyczyniają się do tego, że kobiety rzadko rozważają 

założenie własnej firmy. Utrzymujący się w sektorze prywatnym podział pracy ze względu na płeć 

(prowadzenie gospodarstwa domowego, opieka, edukacja, zarządzanie sprawami społecznymi 

itp.) zmniejsza możliwości rozwoju zawodowego ze względu na ograniczone zasoby czasu, a także 

oznacza, że kobiety częściej angażują się w przedsiębiorczość w niepełnym wymiarze godzin i 

częściej zakładają jednoosobowe firmy. Przedsiębiorstwa prowadzone przez kobiety są 

nadreprezentowane w sektorach: opieka zdrowotna i pomoc społeczna, pozostała działalność 

usługowa indywidualna oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi. W sektorach: działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna, działalność 

finansowa, ubezpieczeniowa i obsługa nieruchomości są 

one nieznacznie niedoreprezentowane, natomiast w 

sektorach: produkcja, informacja i komunikacja, 

transport i budownictwo są one w znacznym stopniu 

niedoreprezentowane. 

Przepisy wspierające  

Istnieją pewne strategie i programy wspierające przedsiębiorczość wśród młodzieży i kobiet. Nie 

ma jednak programów promocji skierowanych specjalnie do młodych kobiet-przedsiębiorców.  

Centralnym punktem kontaktowym w Austrii jest przede wszystkim Austriacka Federalna Izba 

Gospodarcza, a kompetencje podzielone są na dwie grupy: FiW (Frau in der Wirtschaft) dla kobiet-

przedsiębiorców i JW (Junge Wirtschaft) dla młodych przedsiębiorców. Od 1983 r. organizacja 

Women in Business (Frau in der Wirtschaft) jest partnerem kontaktowym Austriackiej Federalnej 

Izby Gospodarczej dla ponad 120 000 kobiet-przedsiębiorców w Austrii. Women In Business jest 

centrum usług, reprezentantem interesów i siecią na poziomie federalnym oraz w dziewięciu 

organizacjach regionalnych.  

Niemniej jednak zbyt mało jest działań skierowanych do młodych kobiet-przedsiębiorców. Poza 

wspomnianymi wyżej przedstawicielstwami Austriackiej Izby Handlowej w Austrii istnieje wiele 

inkubatorów przedsiębiorczości, parków naukowych i organizacji wspierających biznes, ale 
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bardzo często brakuje specjalnych inkubatorów dla kobiet, które zajmowałyby się przeszkodami i 

potrzebami, z jakimi borykają się przede wszystkim młode kobiety.  

 

Zestaw rekomendacji 

1. Możliwość zakładania własnych firm w szkołach powinna być w większym stopniu uwzględniana 

w kontekście wzmocnienia przedsiębiorczości. Uczniów należy inspirować do rozpoczęcia 

kariery przedsiębiorcy już w młodym wieku. W programach nauczania i szkoleniach należy 

uwzględnić przedsiębiorczość oraz podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i finansów. 

2. Zmniejszenie przeszkód biurokratycznych i zapewnienie łatwego dostępu do informacji - wiele 

młodych kobiet ma trudności ze znalezieniem informacji o wymogach rejestracyjnych, prawnych 

i związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej i skarży się na długotrwałe i kosztowne 

procedury biurokratyczne oraz standardy, które należy spełnić przed rozpoczęciem działalności 

gospodarczej. Dostęp do informacji/świadomość możliwości biznesowych ma zasadnicze 

znaczenie dla młodych kobiet, które chcą zostać przedsiębiorcami.  

3.  Zwiększenie wsparcia finansowego i dostępu do mikropożyczek oraz inwestorów typu "anioł 

biznesu". 

4. Promowanie transgranicznych programów wymiany biznesowej, takich jak "Erasmus dla 

przedsiębiorców", ponieważ są one nieocenione zarówno dla początkujących, jak i 

doświadczonych przedsiębiorców, którzy mają możliwość poznania różnych sposobów 

prowadzenia działalności gospodarczej, znalezienia nowych możliwości biznesowych lub 

partnerów biznesowych. 

5.  Służby publiczne powinny zapewnić specjalne wsparcie mentorskie i coachingowe w zakresie 

"kobiecych wyzwań", ponieważ kobiety bardzo często są uzależnione od wsparcia mentorów i 

potrzebują specjalnego doradztwa w zakresie ich osobistej "kobiecej ścieżki", która uwzględnia 

specjalne potrzeby i przeszkody związane z kobietami (kobiety są niechętne 

do podejmowania ryzyka, często brakuje im odwagi, potrzebują więcej 

komunikacji itp.) 

6.  Możliwości opieki nad dziećmi muszą się rozwijać strukturalnie, a 

jednocześnie być przystępne cenowo. Matki muszą stać się 

znacznie bardziej elastyczne, a to można osiągnąć tylko dzięki 

odpowiednim ramom politycznym. Warunki korzystania z prawa do 

urlopu rodzicielskiego powinny być tak sformułowane, by można je 

było w każdej chwili dostosować do szczególnych potrzeb rodziców 

samotnie wychowujących dzieci, rodziców adopcyjnych, rodziców dzieci 

niepełnosprawnych lub dotkniętych długotrwałą chorobą albo rodziców 

znajdujących się w szczególnej sytuacji. 
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7.  Należy wprowadzić zachęty podatkowe i specjalne programy wsparcia dla kobiet, ponieważ 

tylko takie środki prowadzą do promowania przedsiębiorczości wśród młodych kobiet, które 

muszą łączyć pracę opiekuńczą z realizowaniem się zawodowo. 
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Dobre praktyki 

Interesariusz

/ organizacja 

Główne zainteresowanie (co) Ważne wydarzenia 

(kiedy I gdzie) 

Usługi/ oferta  

(co) 

Beneficjenci pierwszego i 

drugiego rzędu (kto) 

Możliwości online/ cyfrowe (co)  

Feminds 
 

 
Feminds to firma, która 

koncentruje się na wspieraniu 
kobiet, które chcą podnieść 

poziom swojego życia osobistego i 

biznesowego. 

 
Oferują "FEMINDS Meetup", 

który organizuje regularne 
spotkania w celu 

poszerzenia sieci kobiet-

przedsiębiorców. 

• Meetup 

• Mentoring Program 

• 1:2 Coaching 

• Keynotes & Workshops 

• Success Partner Program 

• Mindset Zuckerl 

• 6am Magic Morning Calls 

 
Mają one trzy grupy docelowe: 

1. Kobiety-przedsiębiorcy 
2. Kobiety, które są na 

wczesnym etapie zakładania 

firmy 
3. Kobiety, które chcą czerpać 

inspirację ze środowiska 
przedsiębiorców 

 

 
Większość swoich usług oferują przez 

Internet. 

 
Business 

Moms Austria 

 

 
Są społecznością, której celem jest 

wspieranie matek przedsiębiorców 

i osób samozatrudnionych. 
Pracują nad połączeniem biznesu, 

rodziny i wyzwań, które się z tym 
wiążą.  

 

Organizują kursy online. 

• - Wydarzenia 

networkingowe online i 
offline  

• - Warsztaty 

• - Tematyczne wydarzenia 

zawodowe 

Ich główną grupą docelową są 

przedsiębiorcy i kobiety 
pracujące na własny rachunek, 

które są również mamami. 

Część swoich usług, obejmujących 

wsparcie dla kobiet-przedsiębiorców, 
oferują online. 
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Female 

Founders 

 
Female Founders jest jednym z 
europejskich liderów rynku kobiet w 

dziedzinie technologii i innowacji. 
Współpracuje ze startupami, 

inwestorami i korporacjami, które 
wierzą w siłę różnorodności płci. 

Rozwiązuje problem nierówności płci 
poprzez zapewnianie dostępu do 
finansowania przedsięwzięć 

prowadzonych przez kobiety, aby 
mogły one rozwijać wiodące w 

branży firmy technologiczne, oraz 
promuje talenty kobiet w całej 

branży, aby stały się one 
decydentami. Wizją jest zmiana 
kształtu gospodarki i społeczeństwa 

poprzez wspieranie 
przedsiębiorczych umysłów kobiet. 

Przedsiębiorczość to nie tylko 
zakładanie i prowadzenie firmy. To 

stan umysłu, zasada życiowa i 
podejście do rozwiązywania 
problemów. Chodzi o bycie liderem i 

wywieranie wpływu. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Informacje o wydarzeniach 
można znaleźć tutaj: 

https://www.female-
founders.org/insights-blog/  

 

Ekosystem składa się 
obecnie z trzech głównych 

filarów:  
 

Base F: niewielka 

społeczność dla wszystkich, 
którzy identyfikują się z 

przedsiębiorczością  
 

Grow F: internetowy 
akcelerator startupów dla 

przedsięwzięć 

prowadzonych przez 
kobiety, które kształtują 

świat przyszłości                            

Lead F: akcelerator 

przywództwa dla kobiet-
przedsiębiorców, które 

kształtują świat przyszłości 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Grow F będzie wspierać na 
poziomie indywidualnym 

poprzez społeczność 
mentorów, inwestorów i 

ekspertów - czekamy na Twoją 

aplikację! Jeśli masz 
jakiekolwiek pytania 

dotyczące programu, lub po 
prostu skontaktuj się z naszym 

menedżerem programu 
poprzez 

lena@femalefounders.at. 

 
Lead F ma na celu 

inspirowanie i wspieranie 
kobiet liderek w rozwijaniu ich 

przedsiębiorczych       
i przygotować przyszłe 

menedżerki do głębokich 

zmian w świecie pracy, 
zwłaszcza w związku z 

programem COVID-19. 

Sieć ogólnoeuropejska 

Dołącz do akceleratora i poszerz swoją 
sieć kontaktów z rówieśnikami. Przede 

wszystkim stań się częścią najszybciej 
rozwijającej się społeczności kobiet 

przedsiębiorczych. 

Umiejętności przywódcze 

Czerp inspirację i rozwijaj swój 

przedsiębiorczy sposób myślenia. 
Pomożemy Ci rozwinąć Twoje 

umiejętności przywódcze w zakresie 
przedsiębiorczości do następnego 

poziomu. Dodatkowo: rozwiniesz się na 

płaszczyźnie osobistej. 

Niezależność od branży 

Zmuszamy Cię do nieszablonowego 
myślenia i łączymy Cię z odnoszącymi 

sukcesy przedsiębiorcami i ekspertami 
wysokiego szczebla z różnych krajów, 

kultur i branż, z których każdy ma 

własną, unikalną perspektywę.            

                                       + 

Prelegenci z czołowych europejskich 

startupów 

Przygotuj się na liczne dogłębne 
dyskusje z ekspertami z firm typu 

unicorns i soonicorns, a także z wysokiej 
klasy prelegentami z czołowych 

europejskich startupów. 

 
 

https://www.female-founders.org/insights-blog/
https://www.female-founders.org/insights-blog/
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WEgate 

 

 

WEgate jest platformą 
elektroniczną uruchomioną przez 

Komisję Europejską w celu 

wspierania tej sieci. 

WEgate nie jest organizacją jako 

taką. Nie świadczy usług wsparcia 
ani doradztwa, nie ma też celów 

komercyjnych. Jest to internetowa 
brama do użytecznych i 

inspirujących informacji, 
prezentowanych głównie za 

pomocą krótkiego opisu i 

przydatnych linków 
internetowych. 

 

Wszystkie wydarzenia 
można znaleźć w 

kalendarzu internetowym i 
wyszukiwarce:  
https://wegate.eu/news-

events/events?keys=&tid=459  

 

Rejestrując się na WEgate, 
można znaleźć 

profesjonalistów o 
podobnych poglądach - na 

przykład organizacje 

wspierające kobiety - z 
którymi można nawiązać 

kontakt, wymienić się 
dobrymi praktykami lub 

omówić istotne inicjatywy 
polityczne w dziedzinie 

przedsiębiorczości kobiet. 

Rejestracja umożliwia także 
znalezienie kobiet biznesu 

działających w tym samym 
sektorze. Przynależność do 

społeczności WEgate może 
również zapewnić Ci 

widoczność - podziel się z 

nami historią swoją lub 
swojej organizacji, 

wydarzeniami i 
wiadomościami związanymi 

z przedsiębiorczością 
kobiet, a my opublikujemy 

je w języku angielskim, 

niemieckim i francuskim. 

 

Jeśli Twoja organizacja lub 
stowarzyszenie aktywnie 

wspiera przedsiębiorczość 
kobiet poprzez świadczenie 

bezpłatnych usług i ma 

siedzibę w jednym z krajów 
wymienionych w formularzu 

zgłoszeniowym. Jeśli jesteś już 
kobietą-przedsiębiorcą (lub 

myślisz o założeniu własnej 
firmy) i znajdujesz się w 

jednym z krajów 

wymienionych w formularzu 

rejestracyjnym. 

Inne kategorie użytkowników, 
takie jak trenerzy lub 

mentorzy, również mogą się 
zarejestrować, jeśli ich 

działalność koncentruje się na 

przedsiębiorczości kobiet. 

 
https://wegate.eu 

 
informacje o firmach założycielskich i 

strukturach wsparcia, wydarzeniach 

itp., PR i widoczność Twojego startupu. 

 

 

https://wegate.eu/news-events/events?keys=&tid=459
https://wegate.eu/news-events/events?keys=&tid=459
https://wegate.eu/
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ESTONIA 
Ludność 
Kobiety: 699 153 

Mężczyźni: 630 915 

Średnia oczekiwana długość życia: 74,4 (mężczyźni), 82,8 (kobiety) 

Wzrost liczby ludności: 0,1% 

Podstawowe dane 
ekonomiczne 
Wartość PKB: 8,69 mld € 
20 193,2 € (na jednego 

mieszkańca) 

Eksport: 1 600 mln € 

Wolumen/bilans handlowy: -

178,43 mln € (towary) 

933,7 mln € (usługi) 

Dług publiczny/PKB:  5,10 mld € 
Stopa bezrobocia: 5.2% 

Różnica w wynagrodzeniach 

kobiet i mężczyzn: 15,6% 

Średnia płaca krajowa: 1548 € 

 

  
Edukacja 
Obowiązkowe: od 1 klasy do 9 klasy (põhikool/szkolnictwo 

podstawowe) 

Nieobowiązkowe: od 10 do 12 klasy 

(gümnaasium/ponadgimnazjalna szkoła średnia) lub w instytucji 

zawodowej 

Struktura systemu edukacyjnego 

Kształcenie podstawowe: 1-9 klasa (trzeba zacząć od 7 klasy) 
Szkoła ponadgimnazjalna 10-12 klasa lub szkoła zawodowa 

Szkolnictwo wyższe (stosowane szkolnictwo wyższe lub 

akademickie szkolnictwo wyższe) 

Wykształcenie kobiet  

Łączna liczba kobiet z wyższym wykształceniem i w procentach w 

stosunku do ogółu w roku 2020: 246 104 (61,64%). 

Zatrudnienie i działalność 

gospodarcza 
Liczba przedsiębiorstw: 100 123 

Liczba osób samozatrudnionych 

ogółem: 19 682 
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Kobiety w biznesie i na rynku pracy oraz pracujące matki  

 

W Estonii kobiety stanowią mniej niż jedną trzecią wszystkich 

przedsiębiorców. W latach 2015 i 2016 odsetek kobiet 

wzrósł do 34%, ale w 2017 roku spadł z powrotem do 

30%. W 2020 r. odsetek kobiet przedsiębiorców spadł do 29,5%, 

co było najniższym poziomem w latach 2014-2020. W 2017 roku 

odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych był 

rekordowo wysoki (36,8%). Pomimo tego, że kobiety są 

właścicielkami około jednej trzeciej wszystkich firm w 

Estonii, a liczba firm zakładanych przez kobiety 

stopniowo rośnie, wizerunek przedsiębiorcy 

pozostaje męski. Według statystyk kobiety-

przedsiębiorcy prowadzą także mniejsze 

przedsiębiorstwa, które wolniej się rozwijają. Wynika to głównie z szerokiego zakresu 

branż, w których pracują kobiety i mężczyźni. Kobiety mają prawo do 140 dni 

kalendarzowych urlopu ciążowego i macierzyńskiego (rasedus- ja sünnituspuhkus). Kasa 

Chorych przyznaje zasiłki macierzyńskie tylko tym kobietom, które są ubezpieczone jako 

pracownice, po przedstawieniu zaświadczenia o urlopie macierzyńskim. Aby 

zrekompensować urlop rodzicielski, stosuje się płacę minimalną (584 € miesięcznie w 

2021 r.). Dzienna stawka za urlop rodzicielski wynosi 27,59 € w 2021 roku. 

Przepisy wspierające  

Istnieje wiele strategii i programów dotyczących przedsiębiorczości, które mają pomóc 

młodym ludziom i kobietom w zakładaniu własnych firm. Ich celem jest ułatwienie nauki 

bycia przedsiębiorcą oraz zwiększenie dostępu do kapitału początkowego. 

Kobiety rozpoczęły działalność przedsiębiorczą na początku lat 90. XX wieku, a od 1990 roku 

Centrum Szkolenia Kobiet Estońskiego Instytutu Zarządzania Gospodarczego (Eesti 

Majandusjuhtide Instituudi Naiskoolituse Keskus) prowadzi szkolenia dla kobiet w zakresie 

zakładania własnych firm. 

Podążając śladami krajów skandynawskich, gdzie promowanie przedsiębiorczości kobiet 

jest wysoko cenione, we wczesnych latach 2000 Centrum Szkolenia Kobiet rozpoczęło 

oferowanie programów mentorskich dla kobiet. 
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Zestaw rekomendacji 

Istnieją pewne bariery, które mogliśmy zidentyfikować w naszym raporcie: 

1. Brak ogólnodostępnych zasobów dla kobiet, które mogłyby poszerzać swoją 

wiedzę na temat przedsiębiorczości - problem ten mógłby zostać rozwiązany dzięki 

naszemu projektowi CheerYouUp, w ramach którego udostępniamy możliwość 

szkolenia online. 

2. Brak badań w tej dziedzinie - Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus stara się 

rozwiązać ten problem poprzez swoje działania. 

3. Brak promocji upodmiotowienia kobiet - niektóre organizacje starają się poprawić 

część promocyjną, ale wymaga to większego zaangażowania ze strony parlamentu 

i różnych ministerstw. 

Istnieje wiele sposobów na poprawę sytuacji, począwszy od lepszej edukacji na temat 

finansów w szkołach po organizowanie imprez dla młodszych grup wiekowych. W Estonii, 

podobnie jak w innych krajach, nadal panuje przekonanie, że kobiety nie posiadają 

umiejętności, wiedzy i cech osobowych niezbędnych do założenia własnej firmy, takich jak 

podejmowanie ryzyka i pewność siebie. W nieznanych okolicznościach ludzie obojga płci 

czują się niepewnie. Kobiety mają tę przewagę, że są mniej skłonne do podejmowania 

ryzyka w nieznanych sytuacjach i przed podjęciem decyzji potrzebują więcej informacji niż 

mężczyźni. Najskuteczniejszym sposobem poznania własnego potencjału jest praktyczne 

doświadczenie. Wyznaczanie i osiąganie celów dają możliwość zdobycia nowych 

doświadczeń. Estońscy mentorzy mogą pomóc młodszym/mniej doświadczonym 

przedsiębiorcom w wyznaczaniu celów, dzięki czemu zyskują oni pewność siebie i 

podejmują mądrzejsze decyzje. 

Ważne jest, aby dawać przykład. Dzisiejszy przedsiębiorca nadal 

jest przedstawiany raczej jako mężczyzna z teczką niż jako 

kobieta. Aby wspierać kobiety-przedsiębiorców, należy 

zacieśnić współpracę z mediami i stowarzyszeniami 

dziennikarskimi, a także promować i edukować kobiety 

w mediach społecznościowych. 
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Dobre praktyki 

Interesariusz/ 

organizacja 
Główne 

zainteresowanie 

(co) 

Ważne 

wydarzenia 

(kiedy I gdzie) 

Usługi/ oferta  

(co) 
Beneficjenci 

pierwszego i 

drugiego 

rzędu (kto) 

Możliwości 

online/ 

cyfrowe 

(co)  

Kontakt  

 

Future Heroes 
  

Zachęcenie dziewcząt 
w wieku 14-19 lat do 

większej 
przedsiębiorczości 

Każda jesień 
(fizycznie/wirtualnie) 

Testowanie pomysłów Dziewczęta Obydwa 
rodzaje 

https://futureheroes.ee 

 
Tech Sisters 
 
  

Inspirowanie, 
edukowanie i 

zachęcanie kobiet i 
dziewcząt w dziedzinie 

technologii i 
informatyki 

Przez cały rok 
(fizycznie/wirtualnie) 

Organizowanie praktycznych warsztatów 
technologicznych dla osób rozpoczynających 

pracę, dotyczących rozwoju, robotyki i 
projektowania, a także comiesięcznych 

spotkań networkingowych, umożliwiających 
spotkania, wymianę doświadczeń z 

rówieśnikami. 

Dziewczęta, 
kobiety 

Obydwa 
rodzaje 

http://www.techsisters.ee 

 
Eesti Ettevõtlike 
Naiste 

Assotsiatsioon 
 
  

Zrzeszanie kobiet 

przedsiębiorczych i 
wyrównywanie ich 

szans 

Przez cały rok 

(fizycznie/wirtualnie) 
Lobbing, konsultacje, tworzenie sieci 

współpracy, warsztaty 
Women of all 

ages 
Obydwa 

rodzaje 
https://bpw-estonia.ee 

 
Eesti 

Naisuurimus- ja 
Teabekeskus 

Better social equality Przez cały rok 
(fizycznie/wirtualnie) 

Biblioteka, badania, imprezy. 
 

 
 
  

Kobiety w 
każdym wieku 

Obydwa 
rodzaje 

https://enut.ee/en/welcome/ 

eAkadeemia Sprawienie by 

przedsiębiorczość była 
dostępna dla kobiet w 

Estonii 

Przez cały rok  Seminaria/lekcje wideo Kobiety w 

każdym wieku 
Cyfrowe https://eakadeemia.seb.ee 
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GRECJA 
Ludność 
Kobiety: 5.482.584 
Mężczyźni: 5.196.048 

Średnia oczekiwana długość życia: 81 lat 

Wzrost liczby ludności: -0,49%. 

Podstawowe dane ekonomiczne 
Wartość PKB: 181 mld € 
Eksport: 3.374,10 mln € 

Wolumen/bilans handlowy: -2.940 mln € 

Dług publiczny/PKB: 200,7% 

Stopa bezrobocia: 12,8% 

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i 

mężczyzn: 10,4% 

Średnia płaca krajowa: 15 906,81 € na rok 

Edukacja 
Obowiązkowe: kształcenie przedszkolne, podstawowe i 

średnie I stopnia 

Nieobowiązkowe: uniwersytet, kształcenie zawodowe 

Struktura systemu edukacji: trzy poziomy: podstawowy, 

średni i wyższy 

 
 

Edukacja kobiet  
Ogólna liczba kobiet z wyższym wykształceniem i w 

procentach w stosunku do ogółu 
 

Dyplom uniwersytecki: 1 030 970 (51,5%) 

Stopień magistra: 71 608 (47,5%) 

Stopień doktora: 13 727 (34,5%)  

Zatrudnienie i działalność 
gospodarcza 
Liczba przedsiębiorstw: 1.419.855 

Liczba samozatrudnionych mężczyzn: 966 
921 

Liczba samozatrudnionych kobiet: 

452.934 
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Kobiety w biznesie i na rynku pracy oraz pracujące matki  

Dane dotyczące kobiet na rynku pracy w Grecji zostały zebrane przez 

Eurostat, Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 

(EIGE), Grecki Urząd Statystyczny, OECD, Światowe Forum 

Ekonomiczne i Bank Światowy. 

Ustawa 3896/2010 określa prawa pracujących rodziców, takie 

jak wsparcie rzeczowe i pieniężne dla rodziców w Grecji 

oraz prawo do powrotu do pracy lub na równorzędne 

stanowisko na nie mniej korzystnych warunkach 

zawodowych po zakończeniu urlopu rodzicielskiego.  

Przepisy wspierające  

W 2019 roku grecki parlament przegłosował ustawę 4604 o równości płci, zapobieganiu i 

zwalczaniu przemocy ze względu na płeć. W jej kontekście prowadzone są pewne działania 

krajowe, takie jak projekt " Share-Promoting work-life balance in companies and a better 

sharing of care between men and women", projekt "Womanitee", projekt "Neighborhood 

Nanny". 

Zestaw rekomendacji   

Mimo że status prawny kobiet w Grecji uległ w ostatnich latach niewątpliwej poprawie, daleko 

jeszcze do faktycznej równości. Nierówności te pogłębił kryzys ekonomiczny, a następnie 

pandemia wirusa Covid-19. Najbardziej wyrazistym przejawem nierównowagi sił między 

kobietami a mężczyznami jest przemoc. 

Kluczowymi czynnikami zmiany relacji między płciami są upodmiotowienie kobiet i obalenie 

negatywnych, tradycyjnych stereotypów dotyczących płci. Potrzebna jest zatem bardziej 

horyzontalna polityka we wszystkich obszarach, z naciskiem na harmonizację życia 

rodzinnego/prywatnego i zawodowego, stymulowanie pracy kobiet, zwiększanie ich 

umiejętności informatycznych, programy przedszkolne dla dzieci, aby 

uświadomić im, że nie ma "męskich" i "kobiecych" kierunków 

studiów i zawodów, a kobiety w Grecji nie muszą wybierać "dzieci 

albo kariera".
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Dobre praktyki 

Interesarius

z/ 

organizacja 

Główne zainteresowanie (co) Ważne wydarzenia 

(kiedy I gdzie) 

Usługi/ oferta  

(co) 

Beneficjenci 

pierwszego i 

drugiego 

rzędu (kto) 

Możliwości 

online/ 

cyfrowe (co)  

Kontakt  

 
SEGE 

SEGE zapewnia greckim kobietom-
przedsiębiorcom warunki do rozwoju ich firm 

i ich samych, promuje przedsiębiorczość 
wśród młodzieży, zwiększa uznanie dla ich 

osiągnięć w biznesie oraz promuje rozwój firm 
prowadzonych przez kobiety poprzez badania 

i informacje. SEGE promuje etykę i moralność 

w przedsiębiorczości kobiet, podejmując 
inicjatywy świadczące o poczuciu 

odpowiedzialności społecznej. 

 
Doradztwo dla kobiet-przedsiębiorców 
Szkolenia dla kobiet-przedsiębiorców i kobiet 

pracujących w firmach prowadzonych przez kobiety 
Mentoring-Coaching dla kobiet, które są 

przedsiębiorcami lub chcą nimi zostać 
Tworzenie sieci kontaktów biznesowych na poziomie 

krajowym, europejskim i międzynarodowym. 

Organizowanie i wspieranie spotkań B2B w Grecji i za 
granicą. 

Dostarczanie informacji na temat zagadnień 
biznesowych. 

Kobiety -
przedsiębiorc

y 

Niektóre z 
usług są 

dostępne 
online  

https://w
ww.sege.

gr/ 

ISOTITA, 

General 
Secretariat 

for 

Demography 
and Family 

Policy and 
Gender 

Equality 

Sekretariat Generalny ds. Demografii, Polityki 

Rodzinnej i Równości Płci jest agencją 
rządową odpowiedzialną za planowanie, 

wdrażanie i monitorowanie realizacji polityki 

równości kobiet i mężczyzn we wszystkich 
sektorach. 

Share the Project: Ma on na celu 

przyczynienie się do rozwiązania 
problemu tradycyjnych ról 

rodzinnych pełnionych przez 

kobiety i mężczyzn oraz 
promowanie godzenia życia 

zawodowego i prywatnego, ze 
szczególnym uwzględnieniem 

środowisk pracy w 
przedsiębiorstwach, poprzez 

uwzględnienie odpowiednich 

priorytetów europejskich i 
krajowych oraz poprzez 

opracowanie działań 
uzupełniających, które pozwolą 

na wielowymiarowe i 
wieloaspektowe podejście do 

tego zagadnienia. 

Stworzyć nowe instytucje i nowe mechanizmy 

przyczyniające się do rzeczywistej eliminacji 

dyskryminacji. 

Dbać o bezpośrednią i stałą harmonizację i zgodność 

ram instytucjonalnych z priorytetami europejskimi. 

Poprzez swoją obecność i aktywną rolę na poziomie 

międzynarodowym i europejskim, współpracują w 
tworzeniu polityki. 

Zatrudnione 

kobiety, 
firmy  

Niektóre z 

usług są 
dostępne 

online  

https://is

otita.gr/e
n/home/ 

https://www.sege.gr/
https://isotita.gr/en/home/
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Women on 

Top  

„Women On Top" to organizacja działająca na 

rzecz wzmocnienia pozycji zawodowej kobiet i 
równouprawnienia w miejscu pracy. 

Wykorzystując jako narzędzia mentoring, 
uczenie się przez całe życie, doradztwo i 

tworzenie treści, organizacja stara się 

wspierać pracujące i bezrobotne kobiety oraz 
ich otoczenie, aby wspólnie mogli tworzyć 

równiejszą przyszłość dla wszystkich. 

 
https://womenontop.gr/en/consulting-co-

creating/services/  
https://womenontop.gr/en/changemaking/our-

initiatives/  

Kobiety - 

przedsiębiorc
y, małe firmy 

 
https://w

omenont
op.gr/en/ 

EEDEGE: 
National 

Chamber 
Network of 

Women 

entrepreneur
s:  

Celem Sieci jest wzmocnienie i konsolidacja 
istniejących kobiecych jednostek 

biznesowych oraz rozwijanie 
przedsiębiorczości kobiet poprzez zakładanie 

nowych firm, promowanie równych szans, 

usuwanie stereotypów zawodowych oraz 
godzenie życia rodzinnego i zawodowego. 

 
Usługi hostingu w nowoczesnych obiektach 
promujących przedsiębiorczość i ułatwiających 

synergię między goszczonymi zespołami, 
Doradztwo i usługi doradcze w szerokim zakresie 

tematycznym, np. analiza rynku, kwestie prawne i 

księgowe, opracowywanie biznesplanów, kwestie 
związane z zasobami ludzkimi itp.) 

Edukacja i szkolenia 
Tworzenie sieci kontaktów. 

Koordynacja i audyt wewnętrzny etapów rozwoju 
działalności, jako sposób na optymalizację 

efektywności i zapewnienie realizacji celów 

biznesowych podmiotów goszczących. 

Kobiety - 
przedsiębiorc

y, małe firmy 

 
http://ww
w.eedege

.gr/ 

ΚΕΤΗΙ:Resear
ch Centre for 

Gender 
Equality  

KETHI wdraża politykę krajową i interwencje 
instytucjonalne mające na celu promowanie 

równości płci oraz eliminowanie różnic 
między płciami w życiu prywatnym i 

publicznym. 

Równość płci w zatrudnieniu: 
Pogodzenie życia zawodowego i 
rodzinnego/prywatnego w 
przemyśle greckim 

Równość płci, dyskryminacja i 
gender mainstreaming 

 

Przemoc wobec kobiet 

Wspieranie kobiet, które doświadczają przemocy ze 

względu na płeć  

Prowadzenie badań i studiów w dziedzinie równości 

płci. 

Rozwijanie działań dotyczących kwestii równości płci w 
pracy, przedsiębiorczości i integracji społecznej, 

poprzez dostarczanie dokumentacji i informacji. 

Wdrażanie szkoleń z zakresu gender. 

Promowanie równości płci, biorąc pod uwagę wymiary 

wielokulturowości. 

Oferowanie ekspertyz naukowychi technicznych w 

zakresie poradnictwa dla kobiet i grup wrażliwych 
społecznie, z uwzględnieniem perspektywy płci.  

Kobiety 
 

https://w
ww.kethi.

gr/en 

https://womenontop.gr/en/
https://womenontop.gr/en/
https://womenontop.gr/en/consulting-co-creating/services/
https://womenontop.gr/en/consulting-co-creating/services/
https://womenontop.gr/en/changemaking/our-initiatives/
https://womenontop.gr/en/changemaking/our-initiatives/
http://www.eedege.gr/
https://www.kethi.gr/en
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POLSKA 
Populacja 
Kobiety: 19 883 965 

Mężczyźni: 18 649 334 

Średnia oczekiwana długość życia: (w latach) dla mężczyzn 

wynosi 72,7, a dla kobiet 81,0 

Wzrost liczby ludności: 38 533 299 

Podstawowe dane ekonomiczne 
Wartość PKB: 565,85 mld USD  

(wzrost PKB: 4,0%,) 

Eksport: 264,5 mld USD, 

Wolumen/bilans handlowy:  

eksport 235,8 mld USD, import 234 mld USD, 

saldo 1,8 mld USD 

Dług publiczny/PKB:  46,5% (na koniec roku) 
Stopa bezrobocia: 6,2%  

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i 

mężczyzn: 10% 

Średnia płaca krajowa: 5929,05 PLN   

 

  

Edukacja 
Obowiązkowe:  

- 8-letnia szkoła podstawowa;  

- szkoły średnie (w tym policealne) 

Nieobowiązkowe  

- studia pierwszego stopnia 

- studia drugiego stopnia - studia magisterskie, 
- studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie 

Struktura systemu edukacyjnego 

- W obecnym systemie szkolnym obowiązują dwa egzaminy 

zewnętrzne: egzamin ósmoklasisty i egzamin dojrzałości. 

 

Edukacja kobiet 
Ogólna liczba kobiet z wyższym wykształceniem i w procentach 

w stosunku do ogółu: 

38% kobiet w Polsce ma wyższe wykształcenie.  

Zatrudnienie i działalność 

gospodarcza 
Liczba przedsiębiorstw: 2,3 mln 

Liczba samozatrudnionych mężczyzn: 1,09 
mln 

Liczba kobiet pracujących na własny 

rachunek: 0,54 mln  
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Kobiety w biznesie i na rynku pracy oraz pracujące matki  

Kobiety w Polsce pracują rzadziej niż ich odpowiedniczki w Unii Europejskiej. Nieco ponad 

63% kobiet w wieku produkcyjnym (15-64 lata) jest aktywnych zawodowo, w porównaniu 

ze średnią 68% w Unii Europejskiej. Wskaźnik zatrudnienia dla kobiet bez dzieci wynosił 

66%, w porównaniu z 74% dla mężczyzn. W rodzinach z jednym dzieckiem pracowało 71% 

kobiet i 86% mężczyzn, a w rodzinach z dwójką dzieci - odpowiednio 72% i 90%.  Stopa 

bezrobocia wśród aktywnych zawodowo kobiet i mężczyzn jest taka sama i wynosi 4,9%. 

Charakteryzując aktywność zawodową kobiet obecnie w Polsce tylko 63% z nich pracuje 

lub aktywnie poszukuje pracy, podczas gdy współczynnik aktywności zawodowej wśród 

kobiet z wyższym wykształceniem wynosi 86,6%, od 2016 roku aktywność zawodowa 

polskich kobiet spada, jest to częściowo spowodowane tradycyjnym modelem rodziny w 

Polsce, w którym kobieta jest zazwyczaj odpowiedzialna za prowadzenie gospodarstwa 

domowego. 

Przepisy wspierające  

W Polsce nie ma bezpośrednich programów wsparcia dla przedsiębiorczości kobiet. Jednak w 

ramach np. funduszy unijnych przeznaczonych na zakładanie firm istniały fundusze celowe dla 

konkretnych grup społecznych, np. kobiet (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Jeśli chodzi o ramy 

prawne dotyczące wspierania przedsiębiorczości, to obejmują one Pakt na rzecz Przedsiębiorczości 

i Innowacji, w skład którego wchodzą: 

- Program #StartInPoland (od 2016 r.), którego celem jest wspieranie start-upów 

oraz zaangażowanie w rozwój firm technologicznych i innowacyjność dużych 

przedsiębiorstw;  

- Konstytucja Biznesu (od 2018 r.), która ustanawia 

nowe i łatwiejsze podstawowe zasady prowadzenia 

działalności gospodarczej, w tym relacji z administracją;  

- Pakiety dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 

(od 2017 r.), które obejmują m.in. wspieranie 

sukcesji w firmach rodzinnych, zmniejszenie liczby 

licencji, przyspieszenie postępowań sądowych. 
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Zestaw rekomendacji   

Sytuacja młodych kobiet na rynku pracy jest dość trudna, co jest podyktowane 

czynnikami kulturowymi, które determinują możliwości zarabiania i budowania kariery 

przez kobiety. Dodatkowo należy podkreślić, że w Polsce funkcjonuje tradycyjny model 

rodziny, który jest utrwalony w społeczeństwie od pokoleń. W związku z tym kobiety, 

decydując się na samodzielne budowanie sukcesu na rynku pracy, muszą pokonać 

podwójną barierę. Pierwsza bariera jest bezpośrednio związana z tradycyjnym 

postrzeganiem rodziny i miejsca kobiety w domu, tzn. osoba, która chce się realizować 

poprzez działalność gospodarczą, powinna przede wszystkim skupić się na własnych 

umiejętnościach i kompetencjach, starając się być traktowana jako partner w rodzinie. 

Innym ważnym czynnikiem ograniczającym rozwój przedsiębiorczości wśród kobiet jest 

wciąż niewystarczająca gratyfikacja finansowa za ich aktywność zawodową w porównaniu 

z mężczyznami oraz dyskryminacja w miejscu pracy. W dłuższej perspektywie może to być 

frustrujące i obniżać satysfakcję i efektywność pracy. Mimo to kobiety powinny stale 

podnosić swoje kwalifikacje i rozwijać umiejętności, pokonując wszelkie bariery 

społeczno-ekonomiczne, aby budować pozycję na rynku pracy, na którym uprzedzenia i 

stereotypy nie będą decydować o sukcesie. 

Należy zauważyć, że w kontekście przedsiębiorczości nie ma 

zasadniczych różnic między kobietami i mężczyznami. 

Dlatego nie ma konieczności wprowadzania 

zasadniczych zmian w podejściu do tego 

tematu. Jednocześnie można zauważyć brak 

wsparcia dla kobiet w przeciwdziałaniu dyskryminacji 

na poziomie rządowym. A to właśnie powinno być 

głównym obszarem działań. Głównym celem działań 

powinno być umożliwienie kobietom podobnego startu poprzez 

zwiększenie możliwości opieki nad dziećmi i rozwiązania 

prorodzinne w polityce państwa. 
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Dobre praktyki 

Interesariusz/ 

organizacja 

Główne zainteresowanie (co) Ważne 

wydarzenia 

(kiedy I gdzie) 

Usługi/ oferta  

(co) 

Beneficjenci 

pierwszego i 

drugiego rzędu (kto) 

Możliwości 

online/ 

cyfrowe (co)  

Kontakt 

Bank Gospodarstwa 

Krajowego 

  

Wspieranie nowych przedsiębiorców 

dając niskooprocentowane pożyczki na 
wystartowanie swojej firmy 

 
Niskooprocentowane pożyczki na 

start przedsiębiorstwa 

Studenci, absolwenci 

oraz bezroboni 

 
https://www.b

gk.pl/ 

Fundusze Poręczeń 
Kredytowych 

Poręczają za małe przedsiębiorstwa,które 
nie posiadają historii kredytowej oraz 

pomagają im zaciągnąć kredyty lub 

pożyczki 

 
Pomoc w zaciągnięciu pożyczki, 
kredytu 

Małe przedsiębiorstwa 
bez wystarczającej 

historii kredytowej 

 
https://shrtm.n
u/XIJm 

Polska Fundacja 
Przedsiębiorczości 

Wspieranie tworzenia i rozwoju mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw. 

Fundacja oferuje bezpłatne szkolenia on-
line oraz niskooprocentowane pożyczki z 

funduszy unijnych oraz rządowych. 

W przeciągu 20 lat 
udzielili 1,5 mld zł 

pomocy dla 
przedsiębiorstw 

Pomoc rozwoju mikro, malych i 
średnich przedsiębiorstw 

Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

 
https://www.pf
p.com.pl/ 

Akademickie 

inkubatory 
przedsiębiorczości 

Zmierzają do rozwoju przedsiębiorczości 

wsród młodych Polaków 

Targi 

przedsiębiorczości 

Realizują projekty społeczne i 

biznesowe na skalę ogólnopolską i 
regionalną 

Młodzi ludzie 
 

https://aip.link/ 

Szczecińskie 

Centrum 
Przedsiębiorczości 

Wspiera i promuje rozwój gospodarczy 

regionu.  

 
Organizuje szkolenia, pomoc oraz 

pomaga w kooperacji  
Mieszkańcy zachodnio-

pomorskiego 

 
https://zsrg.szc

zecin.pl/ 

PARP  

Polska Agencja 

Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Celem działania Agencji jest realizacja 

programów rozwoju gospodarki, 

wspierających działalność innowacyjną i 
badawczą małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, 
wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich 

oraz wykorzystywanie nowych technologii 
w działalności gospodarczej. 

Najbliższe 

wydarzenia: 

Konferencje i 
webinaria – online w 

grudniu, konferencja 
„Wsparcie państwa 

dla firm w kryzysie” 
(8.12) – Poznań; targi 

biznesowe EXPO – 
Dubaj (23.01)  

Oferowanie darmowych szkoleń oraz 

kursów, prowadzenie naboru do 

różnego rodzaju programów 
rozwojowych, rozwoju kompetencji, 

pozyskiwanie funduszy na start, 
współpracy i partnerów etc. 

(finansowanie), pomoc w 
nawiązywaniu współpracy z 

partnerami biznesowymi, wdrażanie 
innowacji 

Małe i średnie 

przedsiębiorstwa 

(rozpoczynające 
działalność oraz już 

działające) 

Kursy i szkolenia 

w zakresie 

finansów, 
marketingu, 

prawa, 
zarządzania, 

kompetencji; 
konferencje oraz 

webinaria 

https://www.p

arp.gov.pl 
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Polska Agencja 
Inwestycji i Handlu 

https://www.paih.go
v.pl/pl 

Zwiększenie napływu bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych do kraju oraz 

zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia 
polskich przedsiębiorstw.  Umożliwienie 

dostępu do instrumentów finansowych, w 
tym ubezpieczeń oferowanych przez 

instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego 

Funduszu Rozwoju.  

Katowice 
Szczyt Cyfrowy ONZ - 

IGF 2021 (06.12) 
Tbilisi, Gruzja  

Polskie Dni w Gruzji 
2021 

(13.12)  

Oferowanie szybkiego dostępu do 
kompleksowej informacji dotyczącej 

otoczenia gospodarczo-prawnego 
Państwa projektów biznesowych. 

Pomoc w pokonywaniu procedur 
administracyjnych dotyczących 

konkretnych przedsięwzięć, 

opracowaniu rozwiązań prawnych, 
znalezieniu odpowiedniej lokalizacji 

oraz wiarygodnych partnerów i 
dostawców. 

Osoby, które 
zamierzają założyć 

własną firmę po 
powrocie do Polski, 

osoby, które chciałyby 
zrealizować projekty 

inwestycyjne (BIZ). 

Webinaria, 
konferencje, 

spotkania 

 

Krajowa Izba 

Gospodarcza   

Krajowa Izba Gospodarcza działa na rzecz 

poprawy wizerunku Polski w świecie. 
Została założona w 1990 roku. 

Reprezentuje największą liczbę 

przedsiębiorców, zrzeszając 160 

organizacji biznesowych. 

W latach 2009-2019 zrealizowała prawie 
48 projektów finansowanych ze środków 

unijnych oraz funduszy norweskich i 
szwajcarskich, w tym 12 wspólnie z PARP. 

Przeszkolili 28 tys. osób w całej Polsce. 

  Szkolenia i konferencje pomagają 

przedsiębiorcom we wdrażaniu 
standardów etycznych. Firmy 

najbardziej wrażliwe społecznie są 

nagradzane w programie 

"Przedsiębiorstwo Fair Play". 

Krajowa Izba Gospodarcza organizuje 
seminaria, konferencje i inne 

wydarzenia poświęcone 
poszczególnym rynkom zagranicznym, 

szczególnie ważnym z punktu 
widzenia perspektyw rozwoju 

polskiego eksportu, m.in: Indie, Iran, 

Turcja, Brazylia, Algieria. 

Przedsiębiorstwa Szkolenia, 

konferencje, 
seminaria. Można 

uczestniczyć w 

webinariach i 
szkoleniach 

online, które 
pomogą w 

rozwoju biznesu, 
można być na 

bieżąco z 
aktualnymi 

mechanizmami 

wsparcia dla firm, 
takimi jak tarcza 

antykryzysowa 
czy te oferowane 

przez fundusze 
unijne. 

https://kig.pl/ 

Rzeszowska Agencja 
Rozwoju 

Regionalnego SA   

Prowadzenie działalności służącej 
wszechstronnemu rozwojowi regionu 

podkarpackiego poprzez koncentrację i 
mobilizację potencjału społeczności 

lokalnych oraz działalność doradczą i 
usługową w procesach restrukturyzacji, 

otwieranie i wspieranie przedsięwzięć 
gospodarczych, promocję regionu oraz 

pozyskiwanie zagranicznych środków 

pomocowych. 

 
Współfinansowanie z funduszy UE 
Opracowanie Strategii Rozwoju dla 

jednostek samorządu terytorialnego 
Wynajem sal konferencyjnych 

Usługi laboratoryjne dla firm 
Usługi marketingowe 

Pozyskiwanie dotacji dla jednostek 
ekonomii społecznej 

Zamówienia publiczne  

Wynajem powierzchni biurowych i 
usługowych 

Przedsiębiębiorcy 
 

https://rarr.rze

szow.pl  

https://www.paih.gov.pl/pl
https://www.paih.gov.pl/pl
https://rarr.rzeszow.pl/
https://rarr.rzeszow.pl/
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Konfederacja 

Lewiatan 

Wspieranie biznesu 
 

Przyjazne dla biznesu zmiany w 

prawie. 

Wspieranie rozwoju firm poprzez 
oferowanie takich usług, jak szkolenia, 

tworzenie sieci kontaktów 
biznesowych, usługi sądu 

arbitrażowego, centrum mediacji oraz 

usługi badawcze. 

Firmy, które chcą mieć 
wpływ na kształt 

prawa, prowadzą 
dialog z administracją i 

otrzymują narzędzia do 
rozwoju swojej 

działalności. 

 
https://lewiata
n.org/ 
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HISZPANIA 
Ludność 
Kobiety: 24169362 

Mężczyźni: 23224861 

Wzrost liczby ludności: 47394223 

Średnia oczekiwana długość życia: dla kobiet 85,06 lat, dla 

mężczyzn 79,59 lat. 

Podstawowe dane gospodarcze 
Wartość PKB: 1360 mld USD 

Eksport: 318 mld €  

Wolumen/bilans handlowy: 258,682 mld 

€ 

Dług publiczny/PKB:  

1,4 mld €  

118,44% PKB  

Stopa bezrobocia: 14.57% 

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i 

mężczyzn  

Średnia płaca krajowa: 27000 €/rok 

 

Edukacja 

Obowiązkowe: 

- 10 lat obowiązkowej nauki w szkole podstawowej i średniej 

Nieobowiązkowe: 

- Programy VET (średnie i wyższe) 

- Przygotowanie do studiów wyższych (kurs dwuletni)  

- Szkolnictwo wyższe (licencjat, magisterium, doktorat) 

Struktura systemu edukacji: po ukończeniu 10-letniej 

edukacji obowiązkowej otrzymuje się świadectwo. Na 

podstawie tego świadectwa można wejść na rynek pracy, do 

programu kształcenia i szkolenia zawodowego lub na kurs 

przygotowujący do studiów wyższych.  

Aby dostać się na uniwersytet, należy zdać egzamin. 

Edukacja kobiet 

Całkowita liczba kobiet z wyższym wykształceniem i w 

procentach ogółu 

54% kobiet w wieku 25-34 lat będzie miało wyższe 

wykształcenie w 2020 r. 

Zatrudnienie i działalność 
gospodarcza 
Liczba przedsiębiorstw:  3,3 mln 

przedsiębiorstw 

Liczba osób samozatrudnionych: 3,1 mln  

Liczba samozatrudnionych mężczyzn: 

1,9 mln 

Liczba samozatrudnionych kobiet: 1,2 

mln 
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Kobiety w biznesie i na rynku 

pracy oraz pracujące matki  

Rok 2020 był wyjątkowy dla gospodarki i 

rynku pracy. Aktywność gospodarcza 

ucierpiała w wyniku kryzysu zdrowotnego. 

- Zatrudnienie kobiet: liczba zatrudnionych 

kobiet spadła do 8 772 800 w 2020 roku, po 

tym jak osiągnęła najwyższy poziom w 

2019 roku (kiedy to liczba zatrudnionych 

kobiet po raz pierwszy przekroczyła 9 

milionów).  

- Bezrobocie kobiet: liczba bezrobotnych kobiet wzrosła o 131 700, (7,7%), a stopa bezrobocia 

wzrosła o 1,5 punktu procentowego do poziomu (17,5%), czyli o 3,5 punktu procentowego więcej 

niż w przypadku mężczyzn. Kobiety częściej zapadają na długotrwałe bezrobocie - 33,2% w 

porównaniu z 28,1% wśród mężczyzn.  

- Zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin: zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin jest w 

większości skoncentrowane wśród kobiet, 74%. Waga zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu 

pracy rośnie stopniowo wraz z macierzyństwem i liczbą dzieci, w przeciwieństwie do zatrudnienia 

tymczasowego. 

- Rekrutacja: W kontekście pandemii wielkość rekrutacji zmniejszyła się, do 6 860 600 umów z 

kobietami, po szczytowym okresie w 2019 r., kiedy to podpisano ponad 10 mln umów z kobietami. 

43% umów zarejestrowanych w 2020 r. zostało podpisanych z kobietami, z przewagą zatrudnienia 

w niepełnym wymiarze godzin, co stanowi 60,6% tego typu zatrudnienia. 

- Sektory działalności: kobiety pracują głównie w sektorze usług (prawie 7,8 mln kobiet), 7 759 400, 

(88,5% zatrudnionych kobiet): w handlu, służbie zdrowia, hotelach i restauracjach oraz edukacji, 

przy niewielkiej obecności w przemyśle i minimalnej w budownictwie. Wzrost zatrudnienia kobiet 

w 2020 roku koncentrował się wyłącznie w sektorze zdrowia i działalności zawodowej, odpowiednio 

o 5,1% i 2,1%. 

Głównym problemem hiszpańskiego rynku pracy jest wysoki poziom bezrobocia, który pozostawał 

jednym z najwyższych w UE zarówno podczas recesji, jak i ekspansji. 
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Przepisy wspierające  

Obecnie ramy prawne dla przedsiębiorczości kobiet są złożone, biorąc pod uwagę drogę 

administracyjną niezbędną do założenia firmy, która obejmuje rejestrację w kilku jednostkach 

publicznych. Istnieją lokalne, regionalne i krajowe środki publiczne, których celem jest zachęcanie 

kobiet do podejmowania i generowania zatrudnienia dla innych osób lub legalizowanie tego, co 

już ma miejsce w sposób nieprzejrzysty. 

Pierwszą dychotomią jest samozatrudnienie lub zatrudnienie przez firmę. Zwłaszcza spółdzielcza 

formuła pracy stowarzyszonej jest nadal mniejszością: w czerwcu 2021 roku istniało 20 000 

spółdzielni pracy stowarzyszonej z co najmniej dwoma członkami, którzy mogli wybrać jedną lub 

drugą formułę.  (https://www.impulsocooperativo.com/cooperativas-de-trabajo-asociado-las-

empresas-con-mas-futuro/ ). 

W ostatnich latach nastąpił postęp w regulacji prawnej statusu osób samozatrudnionych z różnych 

regionów i administracji centralnej. W regionie Aragonii obowiązujące przepisy pochodzą z 2019 

roku. (Ustawa 7/2019 o wspieraniu i promowaniu przedsiębiorczości i samozatrudnienia w 

Aragonii Dziennik Urzędowy Aragonii, numer 72, 12 kwietnia 2019 r.). 

Na szczeblu krajowym opracowywana jest obecnie strategia, która docenia pracę z punktu 

widzenia przedsiębiorcy, co jest wyraźnym zobowiązaniem wynikającym z Agendy Politycznej 

Rządu od lutego 2021 r. 

(https://www.lamoncloa.gob.es/temas/espana-nacion-

emprendedora/Paginas/index.aspx ). 

Publiczny System Zatrudnienia oferuje szereg bonusów 

ekonomicznych przy rejestracji jako samozatrudniony, 

co pozwala na wybór między procentową zniżką od 

kwoty, którą każdy pracownik wpłaca jako podatek 

przez okres 24 miesięcy, a niską miesięczną stawką 

ryczałtową. 

(https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/incentivos-

ayudas-emprendedores-autonomos/reducciones-bonificaciones-

seguridad-social.html). 

 

· 
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Zestaw rekomendacji   

Brak promocji wzmacniania pozycji kobiet - Choć w 

Hiszpanii promuje się przedsiębiorczość i istnieje 

wiele inicjatyw mających na celu wzmocnienie 

pozycji kobiet na rynku pracy, nadal ważną rolę 

powinno odgrywać rozpowszechnianie wśród 

kobiet informacji o wszystkich programach, kursach 

i możliwościach dostępnych dla nich (począwszy od 

poziomu szkoły i uniwersytetu).  

Ważne jest także dotarcie do większej liczby kobiet 

ze środowisk wiejskich, społeczności kobiet z 

mniejszymi szansami, niepełnosprawnych, samotnych matek itp. Ważną kwestią jest wzmocnienie 

pozycji młodych kobiet, aby mogły zakładać własne firmy i wchodzić na rynek pracy jako 

profesjonalistki wyposażone w umiejętności, które pozwolą im kierować firmami/działami (tylko 

ponad 30% zajmuje najwyższe stanowiska) i tworzyć własne ścieżki zawodowe.  

Według badań przeprowadzonych przez Forética, macierzyństwo wpływa niekorzystnie na karierę 

zawodową 70,6% kobiet. W tym kontekście macierzyństwo i brak środków zapewniających jego 

pogodzenie z zatrudnieniem jawi się jako jedna z głównych przeszkód w osiągnięciu równej płacy, 

równego zatrudnienia, odpowiedzialności i zdecydowanie wzmacnia różnice między płciami. 

Nadal nie ma wystarczającej liczby programów i możliwości dla matek, które wspierałyby je w 

godzeniu życia prywatnego i zawodowego, nie wykluczając ich całkowicie lub częściowo z rynku 

pracy. Istnieje potrzeba stworzenia większej liczby programów i możliwości dla mężczyzn, aby byli 

bardziej zaangażowani w pierwszych latach po urodzeniu dziecka. Z "Raportu dotyczącego sytuacji 

kobiet na rynku pracy w 2020 roku" opracowanego przez hiszpańskie Ministerstwo Pracy i 

Gospodarki Społecznej: Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy jest w większości 

skoncentrowane wśród kobiet. Waga zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy rośnie 

stopniowo wraz z macierzyństwem i liczbą dzieci. 43% umów zarejestrowanych w 2020 roku zostało 

podpisanych z kobietami, które w większości są zatrudniane w niepełnym wymiarze godzin, co 

stanowi 60,6% tego typu umów.
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Dobre praktyki 

Interesariusz

/ organizacja 

Główne zainteresowanie (co) Ważne wydarzenia 

(kiedy I gdzie) 

Usługi/ oferta  

(co) 

Beneficjenci 

pierwszego i 

drugiego rzędu 

(kto) 

Możliwo

ści 

online/ 

cyfrowe 

(co)  

Kontakt  

Women’s 
Institute of 

Aragon  

Bezpłatne porady dla aragońskich 
kobiet-przedsiębiorców w 

procesie tworzenia i 

rozpoczynania działalności 
gospodarczej, udzielane osobiście 

w biurach w Saragossie, Huesca i 
Teruel, telefonicznie, listownie lub 

pocztą elektroniczną. 

Warsztaty, seminarium Kobiety-
przedsiębiorcy na obszarach 

wiejskich (organizowane przez 

Gazetę Aragońską we 
współpracy z Aragońskim 

Instytutem Kobiet (IAM)) 

- Spersonalizowane usługi doradcze w zakresie 
projektu biznesowego (porady prawne, 

niezbędne procedury, finansowanie itp.)  

- Zapewnia regularne informacje o dotacjach, 
kursach, targach itp.  

Program Europejskiego Funduszu Społecznego 
dla Aragonii 

Kobiety Usługi 
doradcze 

dostępne 

online i 
na 

miejscu 

https://www.a
ragon.es/-

/servicio-de-

asesoramiento
-empresarial  

Zaragoza  
Activa  

Usługi informacyjne i doradcze dla 
przedsiębiorców świadczone przez 

Zaragoza Activa mają na celu 

pomoc przedsiębiorcom w 
planowaniu ich inicjatyw 

biznesowych w warunkach 
największej opłacalności.  

Obejmują one spersonalizowane 
porady mające na celu ułatwienie 

rozpoczęcia działalności, 

szczególnie ukierunkowane na 
opracowanie biznesplanu, 

poszukiwanie źródeł finansowania 
i dostęp do dotacji. 

Wydarzenia poświęcone 
tworzeniu sieci oraz usługom 

informacyjnym i doradczym. 

Ich usługi to:  
- Preinkubator dla firm 

- Doradztwo dla osób w wieku poniżej  

- Platforma startowa dla młodych ludzi poniżej 
30 roku życia 

- Doradztwo dla przedsiębiorców 
- Bezpłatny Internet i nomadyczne laboratorium 

wiedzy 
- Biblioteka dla młodych ludzi 

- Wycieczki z przewodnikiem po instalacjach  

- Laboratorium innowacji, które łączy platformy 
pomiędzy obywatelami, administracją 

publiczną, firmami i stowarzyszeniami. 
- Infoactiva. Serwis informacyjny i doradczy dla 

przedsiębiorców 

Wszyscy 
potencjalni przyszli 

przedsiębiorcy  

Niektóre 
usługi 

można 

znaleźć w 
Internecie 

https://www.z
aragoza.es/ciu

dad/sectores/a

ctiva/infoactiv
a.htm 

IAF  
(Institute 

Aragones de 

Fomento) 
 

 
 

- Pomoc wszystkim ludziom z 
duchem przedsiębiorczości w 

Aragonii, którzy rozważali lub 

mogą rozważać możliwość 
uruchomienia inicjatywy. 

- Promowanie badań nad 
pomysłami biznesowymi, aby 

przekształcić je w projekty 
biznesowe. 

- Stymulowanie 
przedsiębiorczości, wychodzenie 

- - Punkt Doradztwa dla 
Przedsiębiorców (PAE) 

- Warsztaty na temat procedur 

   tworzenia 
mikroprzedsiębiorstwa.  

Program Emprecooltura w 
aragonii 2021 

- Seminaria takie jak: 
  *Buduj swoją stronę 

internetową z   
    wordpress 

  *przedsiębiorczość kobiet 

PAE: Punkt informacyjny na temat wszystkiego, 
co związane z tworzeniem firm i istniejącym 

wsparciem publicznym. 

-Punkt doradczy w zakresie procedur, 
mentoringu, telematycznej rejestracji firm i 

przedsiębiorców indywidualnych, 
 -Pomoc techniczna, szkolenia i kursy, 

WSPARCIE PUBLICZNE.  
Informacje i porady na ogólne tematy związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej: 
Finansowanie i podatki.  

Programy pomocy publicznej. 

Wszyscy ludzie z 
duchem 

przedsiębiorczości 

mieszkający w 
Aragonii 

Niektóre 
usługi 

można 

znaleźć w 
Internecie 

https://www.ia
f.es/paginas/u

nidades-

emprendedore
s 

https://www.ia
f.es/ayudas/ 
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naprzeciw potrzebom każdego 
przedsiębiorcy i 

 osobiste odpowiadanie na 
wymagania każdej inicjatywy 

biznesowej. 

    programy 
*Stwórz swój model biznesowy 

*Kobiety wynalazcy  
*Punkt doradztwa dla kobiet  

  Przedsiębiorców  
*Branding i osobowość 

  mojego logo 

*Język inkluzywny w     
  mikroprzedsiębiorstwach 

Umowy o pracę i ubezpieczenia społeczne. 
Innowacje w biznesie, współpraca i 

internacjonalizacja. 
  

Przedsiębiorczość w szkole: Działania 
szkoleniowe; Wirtualny Klub Przedsiębiorczości 

w Aragonii; Aragońska Sieć Centrów 

Przedsiębiorczości; Program Przedsiębiorczości 
Społecznej; Program Przedsiębiorczości 

Przemysłów Kreatywnych i Kulturalnych; 
Program Zrównoważonej Przedsiębiorczości 

Wiejskiej.  
Program Przedsiębiorczości Kobiet: Program na 

rzecz tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw 
w sektorze kreatywnym i artystycznym. 

 SACME - CEOE 
ZARAGOZA 

(Confederation 
of Aragon 

entrepreneurs) 
 

 
 

 

 
SACME jest działem wsparcia dla 

przedsiębiorców CEOE Aragón i 
CEOE Zaragoza. 

 
SACME opracowuje projekty 

Przedsiębiorczość w mieście wraz 
z Radą Miasta Saragossa; Rozwój 

obszarów wiejskich z różnymi 

gminami oraz projekty społeczne 
we współpracy z Obszarem 

Działań Społecznych Rady Miasta 
Saragossa. Są one częścią 

Fundación Emprender en Aragón. 

-Szeroka gama kursów online i 
prezentacyjnych mających na 

celu poprawę umiejętności i 
ducha przedsiębiorczości 

-szkolenia cyfrowe prowadzone 
przez wykładowców 

-konferencje (np. systemy 
finansowe w Hiszpanii) 

-USŁUGI INFORMACYJNE I 

DORADCZE DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW 

Oferta usług: 
- Kursy CEOE Aragón 

- Program inteligencji emocjonalnej stosowany 
w negocjacjach 

- Digitalizacja w sektorze produkcyjnym 
- Zajęcia z języka angielskiego 

Wszyscy 
potencjalni przyszli 

przedsiębiorcy 
Bezrobotni 

Niektóre 
usługi 

można 
znaleźć w 

Internecie 

https://empren
dedoreszarago

za.com  
 

 
CHAMBER OF 

COMMERCE 
 

(CÁMARA DE 

COMERCIO) 
 

 

Udzielanie przyszłym 
przedsiębiorcom informacji na 

temat samozatrudnienia, 
przepisów prawnych, procedur, 

interesujących adresów. 

Specjalistyczne porady na takie 
tematy, jak zarządzanie 

przedsiębiorstwem, plany 
wykonalności, analiza handlu 

krajowego i zagranicznego oraz 

- Programy pomagające znaleźć  
   pracy 

- Wsparcie cyfrowe dla obecnych 
i  przyszłych przedsiębiorców 

- Kursy online 

 

- Program Wspierania Biznesu dla Kobiet: 
oferuje doradztwo online, fora, granty i dotacje, 

pomoc w opracowaniu biznesplanu oraz 
wsparcie w postaci informacji i porad przy 

zakładaniu firmy i rozwijaniu własnej 

działalności. 

Wszyscy 
potencjalni przyszli 

przedsiębiorcy 
 

. 

 

Niektóre 
usługi 

można 
znaleźć w 

Internecie 

https://www.c
amara.es/crea

cion-de-
empresas/apo

yo-

empresarial-
las-mujeres-

paem  
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nowych technologii. Pomoc w 
przygotowaniu biznesplanu i 

przedstawieniu go w liniach 
mikrokredytowych. 

 INAEM 

(ARAGON 
EMPLOYMENT 

INSTITUTE) 

 
(Instituto 

Aragonés de 
empleo) 

Program: Usługi Wspierania 

Tworzenia Firm (SACE) - oferują 
porady w zakresie 

samozatrudnienia dla osób, które 

mają pomysł na biznes i 
potrzebują informacji oraz 

ogólnych wskazówek. 

- Warsztaty On line EURES: Życie 

i praca w Europie 
 

-Porady dotyczące samozatrudnienia 

-Informacje i motywacja do samozatrudnienia 
-Plan biznesowy 

-Doradztwo w zakresie projektów biznesowych 

-Procedury prawne 
-Dotacje i subsydia dla przedsiębiorców 

Zarządzanie popytem on-line 
-Sieć biurowa 

 Niektóre 

usługi 
można 

znaleźć w 

Internecie 

https://inaem.

aragon.es/serv
icio-de-apoyo-

la-creacion-de-

empresas 
 

CEEI Aragón CEEI ARAGON jest ośrodkiem 

referencyjnym w Aragonii w 
zakresie tworzenia i rozwoju 

innowacyjnych projektów 

biznesowych, zwłaszcza opartych 
na technologii. Poszukuje ludzi z 

pomysłami, nastawieniem i chęcią 
zmieniania świata. Pomaga 

aragońskim startupom w ich 
wzroście, skalowalności i 

internacjonalizacji.  

Półprezentacyjne wydarzenie 

"Nowe trendy technologiczne, 
ekonomiczne i społeczne jako 

motywacja i przewodnik do 

tworzenia start-upów".  
Inne przykłady wydarzeń 

cyklicznych: 
-Sesja informacyjna programu 

"Big Data & Business Analytics 
Executive Program 

-Sesja informacyjna programu 

Master in Digital Business Online 

Programy dla innowacyjnych przedsiębiorców: 

- Crece - Rozwój innowacyjnych projektów 
biznesowych 

- CEEI ARAGON Project - Pakiet podstawowy dla 

przedsiębiorców 
- CEEI ARAGON Startup - Pakiet Premium dla 

firm na bardziej zaawansowanym etapie 
rozwoju 

- I-Plan (biznesplan zorientowany na innowacje) 
- 50+ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

- PROJEKTY EUROPEJSKIE 

- Projekt ACELE - StartUps 
- Projekt Bio-All 

- Propozycje w zakresie gospodarki cyrkularnej 

(Przyszli) 

Przedsiębiorcy 

Niektóre 

usługi 
można 

znaleźć w 

Internecie 

https://www.c

eeiaragon.es/a
yudas/ 

MINISTRY OF 
EQUALITY 

 
(MINISTERIO DE 

IGUALDAD)  

 

Ministerstwo to oferuje między 
innymi wsparcie dla kobiet-

przedsiębiorców w postaci 
warsztatów i doradztwa. 

Warsztaty: 
- Więcej kobiet to lepsze firmy  

- Talentia 360 - Women 
Executives: program rozwoju 

zawodowego i przywództwa dla 

kobiet na stanowiskach 
kierowniczych 

-Projekt PROMOTIONA- projekt 
rozwoju zawodowego i 

przywództwa. 
- Sieć kobiet, talentów i 

przywództwa  

Program Wspierania Przedsiębiorczości Kobiet  
- Program dla kobiet wiejskich 

- Wsparcie finansowe 
- Doradztwo techniczne 

- Szkolenie online z zakresu równych szans 

Wszystkie 
potencjalne 

przyszłe kobiety-
przedsiębiorcy i 

kobiety-

przedsiębiorcy, 
które rozpoczęły 

swój projekt  

Niektóre 
usługi 

można 
znaleźć w 

Internecie 

https://www.in
mujeres.gob.es

/areasTematic
as/Emprendim

iento/home_E

mprendimient
o.htm 
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