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Dotacje unijne jako uwarunkowanie rozwoju samozatrudnienia 
kobiet w Polsce

Streszczenie

Celem rozważań jest ukazanie dotacji unijnych jako uwarunkowania służącego 
rozwojowi samozatrudnienia kobiet w Polsce przez przedstawienie popularności 
ubiegania się o dofinansowanie w badanej grupie oraz wybranych przykładów wy-
datkowania otrzymanych dotacji. W artykule przedstawiono wyniki badań ilościo-
wych przeprowadzonych przy pomocy anonimowej ankiety kwestionariuszowej 
wysyłanej drogą elektroniczną oraz wyniki badań jakościowych – studia przypad-
ków. 

Samozatrudnione kobiety, stanowiące grupę badawczą, za największą barierę 
uznały niewystarczające środki finansowe na założenie lub rozwój własnej firmy. 
Grupa około 56% ankietowanych kobiet ubiegała się o dofinansowanie na założe-
nie firmy lub jej rozwój, przy czym podczas przeprowadzonych wywiadów podkre-
ślane było, że gdyby nie dofinansowanie, nie zdecydowałyby się na prowadzenie 
firmy. Opisane w artykule studia przypadków mogą stanowić dobry przykład dla 
innych osób już posiadających firmę lub dopiero planujących ją założyć. Artykuł 
może też służyć przełamaniu obaw społecznych dotyczących ubiegania się o do-
finansowanie spowodowanych między innymi brakiem zaufania do instytucji pu-
blicznych. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: samozatrudnienie, kobiety, rozwój, dotacje unijne.
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Wstęp

Samozatrudnienie kobiet jest zjawiskiem uwarunkowanym wieloma czynnikami, zarów-
no wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, spośród których część hamuje rozwój, a część mu 
sprzyja. Dotacje unijne z całą pewnością można zaliczyć do tych determinant, które wspie-
rają przedsiębiorczość indywidualną.

W części teoretycznej artykułu przedstawiono szanse rozwoju samozatrudnienia oraz ba-
riery finansowe. Otrzymanie dofinansowania własnej działalności gospodarczej daje moż-
liwość przełamania tych barier. W części praktycznej artykułu przedstawiono metodologię 
przeprowadzonych badań oraz ich wyniki1. Wyniki badań ilościowych ukazują popularność 
ubiegania się o dofinansowanie wśród badanej grupy samozatrudnionych kobiet. Opisy ba-

1  Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach badań prowadzonych nad przedsiębiorczo-
ścią indywidualną kobiet.
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dań jakościowych koncentrują się wokół przykładów wykorzystania otrzymanych dotacji. 
Celem rozważań jest ukazanie dotacji unijnych jako uwarunkowania służącego rozwojo-
wi samozatrudnienia kobiet w Polsce przez przedstawienie powszechności ubiegania się 
o dofinansowanie wśród badanej grupy oraz wybrane przykłady wydatkowania uzyskanych 
dotacji.

Uwarunkowania wspierające samozatrudnienie kobiet

Szanse rozwoju mikro- i małych firm, a właśnie w nich na niewielką skalę najczęściej 
prowadzone jest samozatrudnienie, związane są z ich mocnymi stronami (Nogalski i in. 
2007). Jako najmocniejsze strony uznaje się ich umiejętność naśladownictwa i imitacji za-
równo produktów, jak i technologii, dynamikę rozwoju, większe możliwości wyboru ro-
dzajów działalności i zdolność do szybkiej jej zmiany, niskie koszty pracy przy wysokiej 
motywacji do niej oraz zdolność nabywania umiejętności, uczenia się (Nasalski 2005).

W literaturze przedmiotu wyróżnia się także czynniki pozytywnie wpływające na roz-
wój mikroprzedsiębiorstwa, do których należą czynniki zewnętrzne i wewnętrzne (Plawgo 
2005). Wśród zewnętrznych czynników należy wyróżnić: pozytywne nastawienie lokal-
nej społeczności, stan infrastruktury, pomoc ze strony władz lokalnych, lokalizację firmy, 
charakter i stan środowiska naturalnego, tanią siłę roboczą, niskie ceny dzierżawy gruntów  
i powierzchni biurowych, pomoc ze strony instytucji otoczenia biznesu, możliwość szkoleń 
i podnoszenia kwalifikacji pracowników, bliskość rynku zbytu, ulgi i zwolnienia podatko-
we. Natomiast wśród czynników wewnętrznych wyróżnia się: wysoko wykwalifikowanych 
pracowników, kompetencje kierującego firmą, jasno określony cel, strategię firmy, unikal-
ność oferty firmy, współpracę z dostawcami i odbiorcami, wysoką motywację pracowników 
oraz umiejętność wykorzystania internetu. 

W literaturze fachowej podkreśla się, że przedsiębiorczości kobiet sprzyja skupienie się 
na usługach, w których dominuje wysoko wykwalifikowana kadra (Bates 1995). Czynnikiem 
zwiększającym prawdopodobieństwo przedsiębiorczości kobiet jest również posiadanie 
przez nie mniejszej liczby dzieci (Evans, Leighton 1989). Ważną szansą jest również możli-
wość korzystania z projektów unijnych, w których kobiety często są faworyzowane i według 
założonych celów, powinny one stanowić określony procent beneficjentów. Ubieganie się 
o dotacje unijne jest więc nie tylko specyficzną szansą rozwoju dla kobiet, ale i uwarunko-
waniem pozwalającym na pokonanie barier finansowych.

Bariery finansowe należą do grona tych najtrudniejszych do przełamania. Wśród tych ba-
rier wyróżnić można koszty założenia własnej firmy i jej prowadzenia, ograniczony dostęp 
do źródeł finansowania czy pozapłacowe koszty pracy (Audretsch 2003).

W literaturze przedmiotu wyróżnia się także specyficzne bariery dla kobiet (Lisowska 
2001), zaś część z nich związana jest również z czynnikiem finansowym. Mimo iż kobiety, 
zakładając firmę, potrzebują do trzech razy mniej kapitału niż mężczyźni, to podczas stara-
nia się o pożyczkę spotykają się z większymi trudnościami przy ocenie wiarygodności, co 
sprawia, że zebranie kapitału początkowego staje się dla nich większym problemem niż dla 
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mężczyzn (Carter, Rosa 1998). Otwieranie firmy z mniejszym kapitałem wiąże się również 
z takimi negatywnymi skutkami, jak mniejsze możliwości rozwoju działalności, osiąganie 
przychodów na niskim poziomie, pozwalającym jedynie na przetrwanie czy zatrudnianie 
mniejszej liczby pracowników (Praag, Cramer 2001). Wśród powodów otwierania działal-
ności przez kobiety, mimo posiadania mniejszego kapitału początkowego niż mężczyźni 
wyróżnia się odmienne podejście banków do założycieli w zależności od ich płci. Kobiety 
miały większe trudności i trudniej im było wzbudzić zaufanie (Eurobarometer 2007). 

Metodologia przeprowadzonych badań

Badania przeprowadzono w celu identyfikacji i oceny uwarunkowań oraz skutków sa-
mozatrudnienia kobiet w Polsce. Ze względu na złożoność i interdyscyplinarność tematu 
zastosowano zarówno podejście jakościowe (studium przypadków), jak i stanowiące uzu-
pełnienie podejście ilościowe (wysyłana drogą elektroniczną anonimowa ankieta kwestiona-
riuszowa). Jako grupę badawczą określono kobiety posiadające obywatelstwo polskie, które 
w momencie przeprowadzania badań lub w przeszłości, prowadziły własną firmę należącą 
do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Okres badawczy obejmował czas od 
sierpnia 2012 roku do stycznia 2013 roku.

W trakcie okresu badawczego wysłano łącznie 1730 zaproszeń do wzięcia udziału w ba-
daniu, spośród których otrzymano zwrot poprawnie wypełnionych ankiet wynoszący około 
5,8%2. W trakcie realizacji badań jakościowych przeprowadzono 39 bezpośrednich wywia-
dów łącznie w dziesięciu województwach (zachodniopomorskie, wielkopolskie, śląskie, 
mazowieckie, małopolskie, łódzkie, lubuskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie oraz dolno-
śląskie) w Polsce. Przypadki opisane w tym artykule obejmują osiem przykładów wyko-
rzystania dotacji otrzymanych na rozpoczęcie działalności i na jej rozwój, z których sześć 
dotyczy firm nadal funkcjonujących na rynku, a dwa już zamkniętych. 

Powszechność ubiegania się o dotacje wśród ankietowanej grupy 
samozatrudnionych kobiet

Samozatrudnione kobiety biorące udział w badaniach miały możliwość określenia barier 
rozwoju ich firm. Pierwsze trzy bariery powiązane były z czynnikiem finansowym. Na trze-
cim miejscu znalazły się zatory płatnicze, na drugim ‒ niekorzystne prawo i polityka (w tym 
wysokie koszty, obciążenia finansowe – przede wszystkim składki do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych), natomiast na pierwszym ‒ niewystarczające środki finansowe na rozpoczęcie 
lub rozwój firmy. Te wyniki badań potwierdzają, że otrzymanie dofinansowania może sta-
nowić znaczną pomoc w przełamaniu barier finansowych.

2  W związku z faktem, iż są to jedynie badania poglądowe, uzupełniające w stosunku do badań jakościowych, grupa badawcza 
nie jest reprezentatywna.
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Tabela 1
Ubieganie się o dofinansowanie – tendencje wśród badanych samozatrudnionych 
kobiet w zależności od wymienionych w tabeli zmiennych (w %)      

Wyszczególnienie

Ubieganie się 
o dofinansowanie 
(100% w kolumnie)

Ubieganie się 
o dofinansowanie 
(100% w wierszu)

Tak Nie Tak Nie
Posiadanie dzieci Tak 65 72 52 48

Nie 35 28 66 34
Doświadczenie przed 
samozatrudnieniem

Praca najemna 86 88 56 44
Brak doświadczenia 14 12 62 38

Tradycje przedsiębiorcze Tak 63 58 59 41
Nie 37 42 54 46

Postawa przedsiębiorcza Tak 89 86 58 42
Nie 2 2 50 50
Nie wiem 9 12 50 50

Motyw założenia własnej 
działalności

Chęć 35 44 51 49
Konieczność 4 14 25 75
Zarówno chęć, jak i konieczność 61 42 66 34

Posiadanie wystarczającego 
kapitału do założenia firmy

Posiadałam kapitał 47 77 45 55
Nie posiadałam kapitału 53 23 75 25

Wyróżnianie specyficznych 
barier dla kobiet

Istnieją 42 47 55 45
Nie istnieją 37 44 53 47
Nie wiem 21 9 75 25

Wyróżnianie specyficznych 
szans dla kobiet

Istnieją 30 37 52 48
Nie istnieją 37 42 54 46
Nie wiem 33 21 68 32

Zamiary rozwoju firmy 
poprzez zakup nowych 
maszyn, urządzeń, 
technologii

Zamierzam kupić nowy sprzęt 49 41 54 46
Może dokonam zakupu nowego 
sprzętu 21 7 75 25
Raczej nie zamierzam kupować 
nowego sprzętu 25 33 43 57
Nie wiem 5 19 21 79

Zamiary rozwoju firmy 
poprzez wejście na nowe 
rynki i / lub wzrost 
zatrudnienia

Zamierzam wejść na nowe rynki 23 14 62 38
Zamierzam zatrudnić więcej osób 17 19 47 53
Zamierzam zarówno zatrudnić 
więcej osób, jak i wejść na nowe 
rynki 26 21 55 45
Nie mam takich zamiarów 17 27 37 63
Nie wiem 17 19 47 53

Źródło: obliczenia własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Warto zwrócić uwagę na fakt, ile badanych kobiet zakładało działalność z własnych 
środków, a ile potrzebowało finansowania zewnętrznego. Spośród ankietowanych kobiet 
51% respondentek dysponowało wystarczającym kapitałem, by założyć działalność gospo-
darczą. Źródła tego kapitału stanowiły oszczędności własne lub prezent od najbliższych 
w postaci wsparcia finansowego. Pozostałe 49% respondentek nie posiadało wystarczają-
cych środków do założenia firmy i posiłkowało się finansowaniem zewnętrznym w postaci 
pożyczki od rodziny czy kredytów bankowych lub też starały się o dotacje państwowe lub 
unijne na założenie własnej firmy.

Grupa 43% ankietowanych kobiet zaznaczyła, że do tej pory nie ubiegała się o jakiekol-
wiek dofinansowanie działalności. Wśród pozostałych respondentek 41% ubiegało się o do-
finansowanie przy zakładaniu działalności, a 16% z nich już w trakcie prowadzenia własnej 
firmy. Wśród kobiet, które starały się o dofinansowanie 14% nie otrzymało dotacji. Na grupę 
ankietowanych kobiet, które otrzymały dotację, składało się 68% samozatrudnionych otrzy-
mujących dotację w całości oraz 18% respondentek, którym przydzielono mniejsze dofi-
nansowanie niż wnioskowane. Większość osób ubiegała się o dofinansowanie przez urzędy 
pracy w ramach środków Unii Europejskiej oraz przez fundacje rozwoju przedsiębiorczości. 

W tabeli 1 przedstawiono tendencje do ubiegania się o dofinansowanie w zależności 
od takich zmiennych, jak poszczególne charakterystyki grupy badawczej, zamiary rozwoju, 
dostrzeganie specyficznych szans i barier rozwoju dla kobiet, czy motywy założenia własnej 
działalności gospodarczej.

Dane przedstawione w tabeli 1 wskazują, że badane samozatrudnione kobiety, które sta-
rały się o dofinansowanie działalności, w porównaniu z tymi osobami, które o dofinansowa-
nie nie starały się, częściej wyróżniały się doświadczeniem w postaci pracy najemnej przed 
samozatrudnieniem, pochodziły z rodzin o tradycjach przedsiębiorczych, określały siebie 
jako osoby przedsiębiorcze, na ich decyzję o samozatrudnieniu wpływała chęć, nie posia-
dały wystarczającego kapitału do założenia własnej działalności gospodarczej, posiadały 
zamiary dotyczące zakupu nowych maszyn, urządzeń, technologii, czy też rozwoju poprzez 
wejście na nowe rynki i / lub wzrost zatrudnienia. Wśród badanych kobiet nie posiadających 
dzieci zaobserwowano większy udział starających się o dofinansowanie. Warto także pod-
kreślić, że wśród specyficznych szans rozwoju dla kobiet badane osoby podkreślały możli-
wość otrzymania dofinansowania i fakt, że kobiety niejednokrotnie należą do preferowanej 
grupy beneficjentów. 

Przykłady wydatkowania otrzymanych dotacji – studia przypadków

Poniżej przedstawiono opisy samozatrudnionych kobiet, które otrzymały dotację na zało-
żenie lub rozwój własnej firmy. Opisy zawierają podstawowe informacje na temat właścicie-
lek, branży, w której funkcjonuje firma, instytucji poprzez którą starały się o dofinansowanie, 
wnioskowanych kwot, trudności ubiegania się o dofinansowanie czy wydatkowania środków. 

Katarzyna S. – Pani Katarzyna, lat 28, panna, założyła swoją działalności gospodarczą 
– tłumaczenia i copywriting – w lipcu 2012 roku w Szczecinie, województwo zachodnio-
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pomorskie. Pani Katarzyna uzyskała dotację unijną z Powiatowego Urzędu Pracy na dofi-
nansowanie działalności, co okazało się być decydującym czynnikiem przy podejmowaniu 
decyzji o założeniu własnej firmy. O dotację ubiegała się samodzielnie, otrzymała wniosko-
waną kwotę 13500 złotych, otrzymanie tej dotacji wiązało się z koniecznością prowadze-
nia firmy przez okres jednego roku. Sam proces wypełniania 15-stronicowego wniosku nie 
uważa za skomplikowany, gdyż wiedziała czego chce i co jej jest potrzebne, przydało jej się 
doświadczenie zdobyte na studiach oraz podczas pracy zawodowej. Środki, które otrzymała 
były wystarczające do tego, by nabyć sprzęt i programy. Niezbędne okazało się poświęcenie 
środków własnych (oszczędności) na rozwój – przede wszystkim szkolenia z obsługi pro-
gramów. Firma nadal funkcjonuje.

Ewa M-K. ‒ Pani Ewa założyła swoją działalności gospodarczą – kancelarię adwokac-
ką w październiku 2012 roku we Wrocławiu, województwo dolnośląskie. Pani Ewa jest 
przedstawicielką wolnego zawodu, prowadzi działalność w branży prawniczej. Badana ma 
39 lat, męża i trójkę dzieci. Na założenie własnej firmy Pani Ewa otrzymała środki unijne 
z Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu w wysokości 20 000 złotych. Wniosek napisała 
z niewielką pomocą koleżanki, która już wcześniej przeszła przez tę procedurę i otrzymała 
dofinansowanie. Badana podkreśla, że otrzymane środki były oczywiście pomocne, ale gdy-
by ich nie otrzymała i tak jej firma by powstała, tylko musiałaby ponieść większe koszty. 
Środki były wystarczające, by firmę założyć, badana nie musiała posiłkować się kredytem 
czy przeznaczyć na ten cel oszczędności. Firma nadal istnieje.

Dorota C-S. ‒ Pani Dorota, lat 36, w separacji, nie ma dzieci. Data otwarcia działal-
ności ‒ grudzień 2009 roku, miejsce ‒ Wrocław, województwo dolnośląskie. Działalność 
prowadzona jest w branży usług wellness, SPA, masaże, z elementami paramedycznymi 
i ezoterycznymi. Prowadzi swoją działalność w dwóch punktach. Pani Dorota, jako osoba 
o bardzo słabym wzroku, należy do Polskiego Związku Osób Niewidomych. O dofinanso-
wanie na założenie działalności starała się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, które otrzymała, mimo że na sporządzenie wniosku miała jedną dobę. 
Nie posiadała doświadczenia dotyczącego pisania biznesplanów, jednak wniosek napisała 
samodzielnie, odręcznie. Wnioskowała o kwotę 35 000 złotych, otrzymała 30 000 złotych 
(kwota wynegocjowana podczas rozmów). Nie była to wystarczająca kwota, badana posił-
kowała się własnymi oszczędnościami. Sprzedała działkę, którą odziedziczyła po rodzicach, 
nie uważa, by ten wkład się jeszcze zwrócił. Łącznie na przystosowanie miejsca, sprzęt oraz 
dodatkowe szkolenia przeznaczyła około 100 000 złotych. Badana uważa, że gdyby nie do-
tacja, nie otworzyłaby działalności. Firma nadal istnieje.

Katarzyna S. ‒ Pani Katarzyna, mężatka, mama sześcioletniego syna, 33-latka, prowadzi 
działalność gospodarczą od października 2009 roku w Lublinie, województwo lubelskie. 
Zajmuje się sprzedażą odzieży damskiej przez Internet. Badana starała się o środki finanso-
we z Unii Europejskiej na założenie własnej działalności przez Urząd Pracy. Wniosek napi-
sała samodzielnie, całego procesu nie uznaje za zbyt trudny. Otrzymała wnioskowaną kwotę 
w wysokości 18 000 złotych – kwota maksymalna. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup 
sprzętu i towaru. Okres, w którym konieczne było utrzymanie firmy minął, badana na tyle 
rozwinęła swoją działalność, że możliwe było dalsze jej istnienie, mimo przejścia na pełną 

handel_wew_3-2015.indd   169 2015-07-27   17:02:21



170 DOTACJE UNIJNE JAKO UWARUNKOWANIE ROZWOJU SAMOZATRUDNIENIA...

składkę ZUS. Warunkiem niezbędnym do założenia działalności było otrzymanie dotacji, 
bez tych pieniędzy badana nie zdecydowałaby się na posiadanie własnej firmy. Uzyskane 
fundusze były wystarczające do tego, by działalność otworzyć. Firma nadal funkcjonuje.

Paulina R. ‒ Pani Paulina jest właścicielką Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego 
działającego w branży spożywczej (rozlewnia wody), które założyła w kwietniu 2010 roku 
w Wojcieszowie, województwo dolnośląskie. W życiu prywatnym jest mężatką i matką 4-let-
niej córki. Decyzja o założeniu firmy wiązała się ściśle z uzyskaniem dotacji. Pani Paulina 
otrzymała dotację na założenie działalności przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą we 
Wrocławiu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 
2007-2013. Pomoc przy napisaniu wniosku została zlecona osobie trzeciej. Wnioskowana 
kwota to 350 000 złotych, z czego badana otrzymała około 325 000 złotych. Nie były to wy-
starczające środki, posiłkowała się zarówno oszczędnościami, sprzedażą posiadanej ziemi, 
jak i kredytami oraz pożyczkami od prywatnych osób. Głównym powodem tej sytuacji był 
fakt, że wybudowanie nowej hali pochłonęło około 100 000 złotych więcej niż w kosztorysie, 
bank odmówił przyznania obiecanego kredytu obrotowego na VAT. Projekt był finansowany 
również wkładem własnym, konieczne było opłacenie kosztów początkowych, które nie były 
refinansowane (projekt hali, koszty związane z napisaniem projektu). Do innych kosztów nale-
żało stworzenie linii produkcyjnej, zakup samochodu dostawczego, materiałów. Od momentu 
założenia firmy do chwili zakończenia inwestycji minęło 1,5 roku. Firma nadal istnieje.

Sylwia S. ‒ Pani Sylwia zarejestrowała swoją działalność gospodarczą w maju 2010 roku 
w Czosnowie, województwo mazowieckie; zajmuje się produkcją zlewów granitowych. 
Badana ma 34 lata, żyje w związku partnerskim, nie ma dzieci. Na założenie działalności 
badana otrzymała dofinansowanie w wysokości 20 000 złotych z Urzędu Pracy. Jej zda-
niem, procedura przyznawania dotacji nie jest trudna, pod warunkiem, że ma się określone 
cele dotyczące firmy. Bez dofinansowania badana również założyłaby firmę, ale trwałoby 
to dłużej i było trudniejsze. Otrzymane środki nie były wystarczające, by założyć działal-
ność, badana ulokowała w firmie oszczędności życia. Trwają prace projektowe nad nowymi 
produktami – brodzikami i umywalkami. Firma rozwijała się także dzięki dwóm dotacjom 
na pracowników i na doposażenie miejsca pracy, z których każda była w kwocie 15 000 
złotych. Na tydzień przed wywiadem Pani Sylwia podpisała umowę dotacyjną z unijnego 
projektu Rozwój Mikroprzedsiębiorstwa na 200 000 złotych. Kupiona została maszyna za 
400 000 złotych (finansowanie w połowie z dotacji). Planowane jest także dalsze ubieganie 
się o dofinansowanie. Dotacje miały większe znaczenie nie przy zakładaniu firmy, lecz jej 
rozwoju. Firma nadal istnieje.

Magdalena K. ‒ Pani Magdalena prowadziła swoją firmę od listopada 2008 roku do li-
stopada 2010 roku. Działalność zarejestrowana była w Łodzi, województwo łódzkie; branża 
to kosmetyka. Badana ma 54 lata, ma dwie córki, jest rozwódką, Pani Magdalena otrzymała 
dofinansowanie z Urzędu Pracy w kwocie 18 600 złotych. W wypełnieniu wniosku pomo-
gły badanej osoby pracujące w tym Urzędzie (będące jednocześnie koleżankami badanej), 
sprawdzały i korygowały wypełniane przez nią formularze. Pieniądze zostały przeznaczone 
na stworzenie gabinetu wraz z wyposażeniem. Na przystosowanie lokalu badana wzięła 
kredyt, który spłaca. Przyczyną zamknięcia firmy był zły stan finansowy. W momencie, gdy 
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przestała zarabiać na opłaty i przez dwa następujące po sobie miesiące musiała dokładać do 
firmy, postanowiła ją zamknąć.

Karolina H. ‒ Pani Karolina swoją działalność założyła we wrześniu 2010 roku w Łodzi, 
województwo łódzkie. Badana posiadała firmę w branży cukierniczej, działalność prowa-
dziła do sierpnia 2012 roku. W momencie utraty pracy Pani Karolina postanowiła postarać 
się o dofinansowanie, którego otrzymanie warunkowało założenie własnej firmy. Badana 
uzyskała z Urzędu Pracy ze środków unijnych maksymalne możliwe dofinansowanie w wy-
sokości 18 600 złotych. Cały wniosek sporządziła samodzielnie, procesu ubiegania się 
o dofinansowanie nie ocenia jako trudny. Otrzymane środki w większości wystarczyły na 
założenie firmy, kupno potrzebnych sprzętów, resztę Pani Karolina finansowała z własnych 
środków i oszczędności. Pani Karolina zdecydowała się zamknąć firmę po dwóch latach, 
czyli tuż przed momentem konieczności opłacania pełnej składki do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Osiągane dochody były zbyt niskie, by badana była w stanie nadal prowadzić 
dochodową działalność, przy tak wysokich obciążeniach.

Podsumowanie 

Grupa ankietowanych kobiet ubiegała się o dofinansowanie na rozpoczęcie lub rozwój 
swojej działalności. Spośród tej grupy 86% dotacje takie otrzymało. Dla tych samozatrud-
nionych kobiet jest to bardzo ważny czynnik wspierający przedsiębiorczość indywidualną 
i pozwalający przełamać barierę niewystarczających środków finansowych, którą to ankie-
towane określiły jako najtrudniejszą do pokonania. Ukazane osiem przypadków wskazuje, 
z praktycznego punktu widzenia, jak badane kobiety wspominają sam proces starania się 
o dofinansowanie i czy otrzymanie go stanowiło dla nich istotne uwarunkowanie rozwoju 
ich działalności.
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EU Subsidies as a Condition for Development of Woman  
Self-Employment in Poland

Summary

An aim of considerations is to present EC subsidies as a condition servicing 
development of woman self-employment in Poland by way of presentation of the 
popularity of applying for financial support in the group in question as well as the 
chosen examples of spending the subsidies received. In her article, the author pre-
sented results of quantitative research carried out with the help of an anonymous 
questionnaire-based survey by electronic way and results of qualitative research 
– case studies. 

The self-employed women, constituting the research group, as the most frequent 
barrier considered insufficient financial means for establishment or development of 
their own firm. The group of approx. 56% of respondents applied for financial sup-
port for company establishment or development; in the course of interviews carried 
out, it was emphasised that if not that assistance, they would not have decided to run 
their business. The case studies described in the article may be a good example for 
other individuals already having their firm or only planning establishment thereof. 
The article may also serve overcoming social anxieties concerning applying for 
financial support caused, inter alia, by lack of confidence in public institutions. The 
article is of the research nature.

Key words: self-employment, women, development, EC subsidies.

JEL codes: L26, D22, M13

Субсидии ЕС – обусловленность развития работы на себя женщин 
в Польше

Резюме

Цель рассуждений – указать субсидии ЕС в качестве обусловленности, ко-
торая служит развитию работы на себя женщин в Польше, путем представле-
ния популярности ходатайства о финансовой помощи в обследуемой группе, 
а также избранных примеров расходования полученных субсидий. В статье 
представили результаты количественных исследований, проведенных с помо-
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щью анонимного опроса на основе воспросника, рассылаемого электронным 
путем, а также результаты качественных исследований – изучения конкрет-
ных случаев. 

Работающие на себя женщины, представляющие собой исследователь-
скую группу, в качестве самого серьезного барьера указали недостаточные фи-
нансовые средства для основания или развития собственной фирмы. Группа 
около 56% опрошенных женщин ходатайствовала о финансовой помощи для 
обоснования фирмы или ее развития, причем по ходу проведенных интервью 
женщины подчеркивали, что если бы не дополнительные средства, они не ре-
шились бы проводить деятельность своей фирмы. Описанные в статье анали-
зы конкретных случаев могут быть хорошим примером для других лиц, уже 
имеющих фирму или только что думающих о том, чтобы ее основать. Статья 
может тоже служить преодолению общественных опасений, касающихся хо-
датайства о финансовой помощи, вызванных, в частности, отсутствием до-
верия к публичным учреждениям. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: работа на себя, женщины, развитие, субсидии ЕС.
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