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PRZEDMOWA 

Stanislav AVSEC, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia 

Samiye HANCIOGLU, Afikad, Afyonkarahisar, Turkey 

 

Niniejsza książka oferuje porównanie doświadczeń różnych partnerów (Francja, 

Grecja, Polska, Słowenia i Turcja) zaangażowanych w finansowany przez 

Komisję Europejską projekt Erasmus +, na temat aplikacji mobilnego uczenia 

się dla kobiet zajmujących się rękodziełem, które chciałyby rozpocząć pracę 

z domu (dreamy learning). Projekt był realizowany w latach 2017-19. Projekt, 

a wraz z nim książka, koncentruje się na obszarze mobilnego uczenia się 

przedsiębiorczości dla początkujących o niskim wykształceniu, zwłaszcza dla 

kobiet, aby rozpocząć pracę w swoim domu. Definiowanie ogólnych terminów 

używanych w tym obszarze jest naturalnym punktem wyjścia dla opracowania 

książki. Prowadzi nas to do odwoływania się do tła i polityki, które bardziej 

szczegółowo dotyczą koncepcji mobilnego uczenia się i biznesu. Mobilne 

uczenie się jest postrzegane jako inspirujący sposób uczenia się 

przedsiębiorczości, ponieważ koncentruje się na własnych zainteresowaniach 

uczniów i umożliwia aktywne uczenie się poprzez zachęcanie ich do 

rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Innymi słowy, 

rozwija umiejętności uczniów, aby ostatecznie odzwierciedlały ducha 

prawdziwego biznesu. 

Mobilne uczenie się jest od wielu lat kluczowym tematem debaty i dyskusji 

w edukacji i społeczności na całym świecie, które w różny sposób wpływały na 

politykę i praktykę na arenie międzynarodowej. Mobilne uczenie się to 

doświadczenie i szansa, jakie daje ewolucja technologii edukacyjnych. Nauka w 

dowolnym miejscu i czasie jest możliwa dzięki natychmiastowemu dostępowi do 

świata, wypełnionego narzędziami i zasobami, które tworzą wiedzę, 

zaspokajają ciekawość, pozwalają współpracować z innymi i kultywować 
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doświadczenia, których nie można osiągnąć w inny sposób. Mobilne uczenie 

się oferuje wiele korzyści i możliwości dotarcie do osób uczących się na różne 

sposoby oraz poprawę i personalizację edukacji i szkoleń. Pierwszą znaczną 

korzyścią jest możliwość uczenia się w podróży. Nauka może odbywać się 

w dowolnym miejscu i czasie za pomocą urządzeń mobilnych. Ta cecha 

mobilnego uczenia się jest bardzo korzystna dla kobiet, które nie mają czasu na 

naukę z powodu obowiązków rodzinnych. 

Mobilne uczenie się jest również potencjalnym sposobem dotarcia do słabo 

wykształconych uczniów. Technologia mobilna, w porównaniu z innymi 

inicjatywami technologicznymi, zapewnia relatywnie niższy koszt na osobę 

uczącą się dzięki takiej technologii. Ponadto urządzenia mobilne oferują 

możliwości w podejmowaniu uczenia się poza czterema ścianami klasy. 

Mobilne uczenie się stanowi medium, które poprawia umiejętności myślenia 

wyższego rzędu, takie jak: krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów, 

komunikacja, współpraca oraz kreatywność i innowacje. Urządzenia mobilne, 

zwłaszcza w konfiguracji 1: 1, lepiej rozwijają spersonalizowane nauczanie. 

Technologia mobilna sprawia, że proces ten jest bardziej płynny, umożliwiając 

efektywne wdrażanie i śledzenie rozwoju uczniów. I wreszcie mobilne uczenie 

się zapewnia nowy sposób motywowania uczniów poprzez zapewnienie 

wysokiego poziomu zaangażowania i nowości, personalizacji i autonomii. 

Możliwość ciągłego korzystania z nowych aplikacji i znajdowania nowych 

sposobów korzystania z urządzenia sprawia, że jest ono świeże i interesujące 

dla uczniów. Urządzenia mobilne nie są efektywnie wykorzystywane przez 

wszystkich użytkowników, zwłaszcza przez nisko wykształconych użytkowników 

i starszych użytkowników. Dzięki mobilnemu uczeniu się użytkownik może mieć 

możliwość korzystania z różnych funkcji urządzeń mobilnych. 

Jako rdzeń mobilnego uczenia się wykorzystano nowoczesny pomysł na 

przedsiębiorczość w otwartym środowisku edukacyjnym. Przedsiębiorcy na 

całym świecie są postrzegani pozytywnie i cieszą się wysokim statusem 

w społeczeństwach. Ponad dwie trzecie dorosłej populacji na całym świecie 
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rozważa rozpoczęcie działalności jako dobry wybór kariery. Na wszystkich 

poziomach rozwoju gospodarczego świata w odniesieniu do postrzegania 

możliwości nieco ponad połowa dorosłych uważa, że posiada umiejętności 

niezbędne do założenia działalności gospodarczej, a jedna trzecia wskazuje, że 

strach przed porażką uniemożliwiłby im prowadzenie działalności gospodarczej. 

Motywacja do wczesnego etapu przedsiębiorczości była postrzegana jako 

szansa dla biznesu, a nie konieczności. Wśród przedsiębiorców z motywami 

opartymi na możliwościach część z nich ma na celu poprawę ich sytuacji 

poprzez zwiększenie niezależności lub zwiększenie dochodów. Ci 

przedsiębiorcy bardzo często nie przewidują tworzenia żadnych miejsc pracy 

w ciągu najbliższych pięciu lat. Uczenie się innowacyjności przez 

przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes oparty na możliwościach 

i z konieczności, jest kluczowym punktem do przetrwania na rynku. Wskazuje to 

na rekonstrukcję ekosystemu przedsiębiorczości, w którym kształcenie 

i szkolenie w zakresie przedsiębiorczości musi być centralnym punktem po 

rządowym wsparciu i regulacji w celu przezwyciężenia obszarów ograniczania 

przedsiębiorczości. Skuteczne wdrażanie idei przedsiębiorczości zależy jednak 

od uznania i uwzględnienia szczególnego kontekstu poszczególnych 

gospodarek. Ponadto ekosystemy przedsiębiorczości różnią się znacznie 

w zależności od poziomu rozwoju, a także regionów geograficznych. 

EUROSTAT podaje, że ponad jedna trzecia dorosłych z co najmniej niższym 

wykształceniem średnim była zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym w ciągu ostatnich pięciu lat. Kobiety słabo wykształcone częściej 

żyją w ubóstwie i wykluczeniu społecznym niż mężczyźni, ponieważ bariery, 

z którymi borykają się kobiety, prowadzą do ich wykluczenia z pełnego 

uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia. Wiele z tych nisko 

wykształconych kobiet, zatrudnionych lub nie, zajmuje się rękodziełem. Chociaż 

dziś produkty rękodzielnicze stają się coraz bardziej cenne w oczach klienta, 

większość tych kobiet nie zdaje sobie sprawy z rzeczywistej wartości swoich 

produktów ani z tego, jak z nich korzystać w perspektywie komercyjnej. Aby 

rozwinąć gospodarkę kraju i złagodzić ubóstwo wśród nisko wykształconych 
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kobiet, należy pomóc i skłonić te kobiety do uświadomienia sobie, że ich 

rękodzieło ma wartość handlową i mogą zarabiać dzięki swoim wyrobom, 

docierając do różnych kanałów rynkowych. 

Chociaż programy mobilnego uczenia się ogólnie dobrze nadają się do 

zarządzania opisami kursów, planami lekcji, egzaminami, wiadomościami itp. 

przeznaczonymi do rozwijania umiejętności; to jednak nie w celu wsparcia 

potrzeb osób o niskim poziomie wykształcenia. Zwykle wynika to z przekonania, 

że mobilne uczenie się nie jest odpowiednie dla takich osób. 

Projekt ma na celu przezwyciężenie wspomnianych wyżej wad zarówno 

w szkoleniu, jak i pomyśle na biznes. Ośmiu partnerów projektu z krajów 

europejskich, zobowiązało się do zapewnienia praktykującym multiplikatorom 

nowych sposobów rozumienia sposobu wspierania przedsiębiorczości - 

wykorzystując modułowe mobilne uczenie się do szkolenia. Podczas gdy 

w niektórych krajach istniało zrozumienie i znajomość podejść do mobilnego 

uczenia się, dla wielu partnerów Dreamy M-Learning, uporanie się z nowym 

sposobem wspierania uczenia się często okazywało się trudne. 

Naszym głównym celem była pomoc w opracowaniu mobilnego sposobu 

uczenia się dla kobiet o niskim wykształceniu, zwłaszcza tych, którzy 

rozpoczynają pracę w swoim domu. W ten sposób wiele kobiet może rozwijać 

swoje umiejętności korzystania z urządzeń mobilnych, które pomagają im 

przekształcić swoje hobby w biznes. Dzięki temu również mogą wzrosnąć 

dochody gospodarstw domowych. 

Książka gromadzi doświadczenia członków konsorcjum projektu i krytycznie 

analizuje sukcesy oraz obszary rozwoju, które pojawiły się w wyniku 

zaangażowania w projekt, a także szczegółowo opisuje podejście mobilnego 

uczenia się w różnych kontekstach szkoleniowych. 

W książce udokumentowane są doświadczenia kilku krajów partnerskich: 

Turcji, Słowenii, Grecji, Francji i Polski. 
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Partnerzy opisali interesujące spostrzeżenia na temat czynników włączających 

i wyłączających, które analizowali podczas projektu. Zakres jest prawdziwy 

z perspektywy geograficznej, kulturowej, politycznej, socjologicznej 

ekonomicznej, a zatem oferuje prawdziwe odzwierciedlenie tego, jak trudny 

może być proces zmian. Rzeczywiście, gdy spojrzymy na literaturę na temat 

zwyczajów nisko wykształconych kobiet i zmieniającego się systemu 

przekonań, zrozumiałe jest, że zmiana jest trudna. Kobiety stoją przed 

szeregiem potencjalnych wyzwań, a książka przedstawia rozwiązania mogące 

pomóc w podjęciu tych wyzwań. Wiele różnych pomysłów jest analizowanych 

w całej książce. 

Oprócz powyższych zagadnień książka opiera się na doświadczeniach kobiety 

jako przedsiębiorcy na czele procesu zmian. Ten przedsiębiorca, z kontekstu 

jednego kraju, wyszczególnia swoje doświadczenie związane z byciem 

zaangażowanym w gospodarkę opartą na możliwościach i koniecznościach. 

Historie sukcesu mogą poprawić uczenie się i motywację u nisko 

wykształconych kobiet przy jednoczesnym stosowaniu dostosowanego 

uczenia się mobilnego. Doświadczenia te mogą słuzyć jako wzory do 

naśladowania, a historie sukcesu będą zachęcać kobiety do rozpoczęcia 

działalności. 

Praca podsumowana jest w rozdziale „wnioski”, który zawiera krótkie refleksje 

i relacje redaktorów. Są one pisane z perspektywy osobistej i mają na celu 

wprowadzenie w życie współpracy Erasmus + na rzecz innowacji i wymiany 

dobrych praktyk.  

Temat mobilnego uczenia się i idei przedsiębiorczości jest aktualny i istotny na 

całym świecie. Istniejące badania przemawiają za tym, że mobilne uczenie się 

może ułatwić motywację i zainteresowanie uczniów. Potencjalnie największy 

wkład książki we współpracę na rzecz innowacji polega na dostarczeniu 

surowych danych na temat tego, jak mobilne uczenie się osób o niskim 

wykształceniu może być wyrażone. 
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Przewiduje się, że książka posłuży jako przydatne źródło dla różnych 

zainteresowanych stron zaangażowanych w mobilne uczenie się, czy to 

z perspektywy teorii, czy praktyki. Z perspektywy słabo wykształconej kobiety, 

cenne mogą być doświadczenia kobiet w rozdziałach od 5 do 7, które są 

przykładami ukazującymi jak trudno jest zmienić praktykę, jednocześnie 

ukazując dążenie do osiągnięcia skutecznej zmiany. 

Wreszcie, książka ta przyniesie korzyści również osobom we wczesnych 

stadiach badań nad środowiskiem edukacyjnym, zwłaszcza tym, które 

koncentrują się na badaniu działań dostosowanych do mobilnego uczenia się, 

ponieważ nakreśla nieprzewidywalny i złożony charakter współpracy między 

badaczami a uczestnikami. 

Mobilne uczenie się w otwartych środowiskach edukacyjnych jest uważane za 

jeden z właściwych sposobów uczenia się nieformalnego i pozaformalnego oraz 

zdobywania doświadczeń. Dlatego też, dzięki tej książce, chcemy zaoferować 

model nauki mobilnej „dreamy m-learning” do rozważenia i potencjalnego 

wykorzystania jako uzupełnienie zasobów trenerów i użytkowników. 
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1 SŁOWNIK 

Yasemin BOR, Afikad, Afyonkarhisar, Turcja 

APPLIKACJA - Program zaprojektowany do wykonywania określonej funkcji 

bezpośrednio dla użytkownika lub, w niektórych przypadkach, dla innego 

programu aplikacji. 

AT (@) SIGN - Symbol w adresie e-mail, który oddziela nazwę użytkownika 

od adresu internetowego użytkownika (@ sign, n.d.).
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BANK – Instytucja finansowa przyjmująca depozyty od ludzi i udzielająca 

kredytów. 

RACHUNEK BANKOWY - Porozumienie z bankiem, które pozwala Ci 

trzymać pieniądze w banku i wybierać je w razie potrzeby. 

MARKA - Marka to nazwa, logo, znak lub kształt, które pojedynczo lub w 

połączeniu, pozwalają konsumentowi odróżnić produkt lub usługę od innych 

na rynku (Shim et all. 2011). 

NAZWA MARKI - Nazwa nadana przez producenta produktowi lub gamie 

produktów, w szczególności jest to znak towarowy. 

REJESTRACJA NAZW MARKI - Opracowanie i wprowadzenie nowej marki 

wymaga zainwestowania dużej ilości kapitału finansowego, umysłowego 

i emocjonalnego, dlatego rejestracja marki lub ochrona prawna nowej marki 

powinna być priorytetem dla każdego nowego przedsięwzięcia biznesowego. 

Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy nowa marka jest nową firmą, 

nowym produktem lub usługą, czy nowym biznesem internetowym (Porada 

dotycząca rejestracji marki, Jak rejestrować marki i chronić nazwy marek, 

2019). Rejestracja marki jest inną nazwą dla rejestracji znaku towarowego 

i jest to jedyny sposób, w jaki właściciel marki może uzyskać wyłączne prawo 

do używania nowej marki na danym terytorium krajowym. Ani spółka akcyjna, 

ani rejestracja nazwy domeny nie zapewnią żadnej ochrony prawnej dla 

nowej marki (Rada Agencji Forbes, 2017). Bez rejestracji znaku towarowego 

nie ma możliwości uniemożliwienia konkurentom lub „naśladowcom” 

używania tej samej marki. Każdy kraj ma własne biuro lub biuro do rejestracji 

nazwy lub logo znaku towarowego. Ponadto w każdym kraju obowiązują inne 

procedury zgodne z przepisami i regulacjami krajów. Aby zarejestrować znak 

towarowy, firma lub osoba powiązana musi uiścić opłatę rejestracyjną. Termin 

rejestracji znaku towarowego może być różny, ale zwykle wynosi dziesięć lat. 

Może zostać odnowiony na czas nieokreślony po uiszczeniu dodatkowych 
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opłat. Prawa do znaków towarowych są prywatnymi prawami, a ochrona jest 

egzekwowana poprzez nakazy sądowe. 

ANIOŁY BIZNESU - Nazwa nadana przez producenta produktowi lub gamie 

produktów, zwłaszcza znakowi towarowemu. 

NAZWA BIZNESOWA - Oficjalna nazwa osoby lub podmiotu, który jest 

właścicielem firmy. Nazwa biznesowa jest używana na formularzach 

rządowych i aplikacjach (Cameron, 2017). 

 

 

 

 

CASH BOARD - Cash board oferuje do pobrania szablon, który można 

otworzyć w Microsoft Word. Szablony są proste, ale można je dostosować. 

KONTO KONTROLNE - Konto czekowe (rodzaje rachunków bankowych, 

b.d.) zapewnia łatwy dostęp do pieniędzy na codzienne potrzeby transakcyjne 

i pomaga zabezpieczyć gotówkę. Klienci mogą korzystać z karty debetowej 

lub czeków, aby dokonywać zakupów lub płacić rachunki. Konta mogą mieć 

różne opcje lub pakiety, aby uniknąć pewnych miesięcznych opłat za usługi. 

Aby określić najbardziej ekonomiczny wybór, porównaj korzyści z różnych 

pakietów kontrolnych z usługami, których rzeczywiście potrzebujesz. 
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SPOŁECZNOŚCI - grupa ludzi o wspólnej charakterystyce. 

FIRMA - działalność handlowa. 

KARTA KREDYTOWA - Karta kredytowa to karta, która pozwala pożyczyć 

pieniądze do limitu kredytowego karty. Karta służy do wykonywania 

podstawowych transakcji, które są następnie odzwierciedlane na rachunku. 

  

 

 

  

 

KARTA DEBETOWA - Karty debetowe pobierają pieniądze bezpośrednio 

z konta czekowego podczas dokonywania zakupu. Może potrwać kilka dni, 

aby transakcja została odnotowana na rachunku. 

RYNKI CYFROWE - Marketing produktów lub usług wykorzystujących kanały 

cyfrowe w celu dotarcia do konsumentów. 

POBIERANIE - Kopiowanie (danych) z jednego systemu komputerowego do 

drugiego, zazwyczaj przez Internet. 
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ELEKTRONICZNY BIZNES - Biznes elektroniczny (lub e-biznes) odnosi się 

do korzystania z Internetu, intranetów, ekstranetów lub ich kombinacji w celu 

prowadzenia działalności. 

E-MAIL - Wiadomości przesyłane drogą elektroniczną od jednego 

użytkownika komputera do jednego lub więcej odbiorców za pośrednictwem 

sieci. 

ADRES E-MAIL - Adres e-mail to adres elektronicznej skrzynki pocztowej, 

która może odbierać (i wysyłać) wiadomości e-mail w sieci. 

E-MAIL VIRUS - Wirus pocztowy to wirus wysyłany z wiadomościami e-mail 

lub dołączony do nich. Podczas gdy wiele różnych rodzajów wirusów e-

mailowych działa na różne sposoby, istnieje również wiele metod 

stosowanych w celu przeciwdziałania takim wyzwaniom związanym z 

cyberatakami (wirusy e-mailowe, n.d.). 

SPAM E-MAIL - Spam odnosi się do niezamówionej masowej wiadomości e-

mail (wiadomości-śmieci). Zwykle oznacza to, że wiadomość z reklamą lub 

nawet nieistotną treścią jest wysyłana do wielu odbiorców, którzy nigdy jej nie 

żądali (Co to jest spam e-mail, n.d.). 

PRZEDSIĘBIORCA - Osoba, która zakłada lub posiada firmę lub firmy. 

 

FACEBOOK - Słynne media społecznościowe w Internecie, umożliwiająca 
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połączenie między ludźmi. Grupy utworzone na Facebooku pozwalają innym 

łączyć się na podstawie określonych zainteresowań. 

 

  

GOOGLE - wyszukiwarka w Internecie. 

DOTACJA - kwota pieniędzy przekazana w szczególności przez rząd lub 

instytucję międzynarodową (np. Unię Europejską) osobie lub organizacji 

w określonym celu. Te pieniądze nie będą spłacane. 

 

HTML (Hypertext Markup Language) - Standardowy język znaczników do 

tworzenia stron internetowych i aplikacji internetowych. 

 

  

 

 

INSTAGRAM - słynne media społecznościowe do komunikacji z ludźmi 

i udostępniania zdjęć, filmów itp. 
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INSTALACJA - Akcja instalowania czegoś lub przygotowania do użycia. 

INTERNET - Internet to sieć globalnych sieci - w tym sieci prywatnych, 

publicznych, biznesowych, akademickich i rządowych - połączonych 

technologiami przewodowymi, bezprzewodowymi i światłowodowymi 

(Internet, n.d.). 

FAKTURA BERRY - Szablony Office, Open Office i Excel. 

NAZWA PRAWNA - Nazwa osoby lub podmiotu, który jest właścicielem firmy. 

Jeśli firma jest spółką osobową, nazwa prawna to nazwa podana w umowie 

partnerskiej lub nazwiska partnerów. W przypadku spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością (LLC) i korporacji nazwa prawna firmy to ta, która została 

zarejestrowana w rządzie stanowym. Nazwy te często mają „prawne 

zakończenie”, takie jak LLC, Inc. lub LLP (Fishman, 2018). 

POŻYCZKA - Rzecz, która jest pożyczona, zwłaszcza suma pieniędzy, która 

ma zostać spłacona wraz z odsetkami. 

SALDO POŻYCZKI - Saldo pożyczki to kwota pozostała do spłaty w ramach 

pożyczki. Każda pożyczka ma saldo aż do całkowitego jej spłacenia. Saldo 

zmienia się codziennie (odsetki są dodawane codziennie). Kwota główna 

i odsetki są rozdzielone, dzięki czemu można sprawdzić, która część 

miesięcznej płatności jest przeznaczona na spłatę kapitału, a która na spłatę 

odsetek. 

LOGO - graficzny znak, emblemat lub symbol używany do publicznej 

identyfikacji i rozpoznawania. 
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MIKROPRZEDSIĘBIORCA - Osoba, która prowadzi mikroprzedsiębiorstwo; 

mały przedsiębiorca. 

MICROFINANCE - Mikrofinansowanie to termin ogólny używany do 

oznaczania produktów i usług finansowych dla osób wykluczonych 

z tradycyjnego obiegu bankowego. Mikrofinansowanie pozwala takim ludziom 

finansować swoje źródła utrzymania, oszczędzać, zapewniać rodzinom 

i chronić się przed codziennym ryzykiem. 

BANKOWOŚĆ MOBILNA I ONLINE - Bankowość mobilna (Co to jest różnica 

między bankowością internetową a mobilną?, n.d.) pozwala wykonywać wiele 

takich samych czynności, jak bankowość internetowa za pomocą smartfona 

lub tabletu zamiast komputera stacjonarnego. Wszechstronność bankowości 

mobilnej obejmuje: 

● Logowanie do mobilnej witryny internetowej banku 

● Korzystanie z aplikacji bankowości mobilnej 

● Bankowość SMS (SMS) 

Bankowość internetowa (Czym jest Diffference między bankowością 

internetową i mobilną?, n.d.) odnosi się do każdej transakcji bankowej, która 

może być przeprowadzona przez Internet, zazwyczaj za pośrednictwem 

strony internetowej banku w profilu prywatnym, a także na komputerze 

stacjonarnym lub laptopie.  

Bankowość internetowa jest ogólnie definiowana jako posiadająca 

następujące cechy: 

● Transakcje finansowe za pośrednictwem bezpiecznej strony internetowej 
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banku. 

● Lokalizacje oddziałów fizycznych lub tylko online. 

● Użytkownik musi utworzyć identyfikator logowania i hasło. 

 

 

 

NETWORKING - grupa osób, które wymieniają informacje, kontakty 

i doświadczenia w celach zawodowych lub społecznych. 

 

ONLINE MARKETING - Marketing online to zestaw narzędzi i metodologii 

wykorzystywanych do promowania produktów i usług przez Internet (Jaka jest 

różnica między e-commerce a zakupami online?, n.d.). Marketing online 

obejmuje szerszy zakres elementów marketingowych niż tradycyjny 

marketing biznesowy ze względu na dodatkowe kanały i mechanizmy 

marketingowe dostępne w Internecie (marketing online, n.d.). 

ONLINE ZAKUPY - Zakupy online to forma handlu elektronicznego, która 

umożliwia konsumentom bezpośredni zakup towarów lub usług od 

sprzedawcy za pośrednictwem przeglądarki internetowej (Czym różni się 

handel elektroniczny od zakupów online?, n.d.). 
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WYSZUKIWARKA - Wyszukiwarka internetowa to system oprogramowania 

przeznaczony do wyszukiwania informacji w sieci WWW (wyszukiwarka 

internetowa, n.d.) 

WYSZUKIWANIE W INTERNECIE - To proces wyszukiwania informacji w 

Internecie za pomocą wyszukiwarki, takiej jak Google lub Internet Explorer. 

WYSYŁKA - Akcja wysyłki i przekazania towarów. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE - Strony internetowe i aplikacje, które 

umożliwiają użytkownikom tworzenie i udostępnianie treści lub udział 

w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Pinterest, 

Instagram.  

 

PODATEK - Obowiązkowa składka na dochody państwa, pobierana przez 

rząd od dochodów pracowników i zysków biznesowych, lub dodawana do 

kosztów niektórych towarów, usług i transakcji. 

NUMER IDENTYFIKACYJNY PODATNIKA - Numer identyfikacyjny podatnika 

(NIP) to numer identyfikacyjny wykorzystywany do celów podatkowych. 

ZACHĘTY PODATKOWE - Środek rządowy mający na celu zachęcenie osób 

fizycznych i przedsiębiorstw do wydawania pieniędzy lub oszczędzania 

pieniędzy poprzez zmniejszenie kwoty podatku, którą muszą zapłacić. 

ZNAK TOWAROWY - symbol, słowo lub słowa zarejestrowane zgodnie 

z prawem lub ustalone przez użycie jako reprezentujące firmę lub produkt. 
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TWITTER - Sieć społecznościowa umożliwiająca komunikację między ludźmi. 

 

 

 

 

 

WEB (INTERNET) PORTAL - specjalnie zaprojektowana strona internetowa, 

która często służy jako pojedynczy punkt dostępu do informacji. 

STRONA WWW - strona internetowa to dokument odpowiedni dla sieci 

WWW i przeglądarek internetowych (strona internetowa, n.d.). 

SERWER WEB - Serwer internetowy to system, który dostarcza treści lub 

usługi użytkownikom końcowym przez Internet (Web Server, n.d.). 

STRONA INTERNETOWA - Zestaw powiązanych stron WWW znajdujących 

się w jednej domenie. 

WHATSAPP - rodzaj internetowego programu, komunikator, który umożliwia 

udostępnianie filmów, zdjęć, plików itp. 

FUNDUSZ WOMEN's BUSINESS ANGEL - anioły biznesu kobiet, które jest 

profesjonalną organizacją non-profit wspierającą udział kobiet 

w podejmowaniu decyzji dotyczących innowacji. Inwestycje aniołów biznesu 

oznaczają nie tylko zapewnienie środków finansowych, ale także dzielenie się 

wiedzą, doświadczeniem i kapitałem społecznym. Podstawowym 
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przekonaniem jest to, że zaangażowanie kobiet w większą liczbę i nowe 

formy przyniosłoby korzyści ekonomiczne wszystkim. 

WWW (World Wide Web) - przestrzeń informacyjna, w której Uniform 

Resource Locators (URL), połączone ze sobą za pomocą łączy 

hipertekstowych i dostępne za pośrednictwem Internetu, identyfikują 

dokumenty i inne zasoby internetowe. 
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2 PORÓWNANIE KRAJÓW 

S. Alev SOYLEMEZ, Hacı Bayram Veli University, Ankara, Turcja 

 
 
 

2.1 PRZEGLĄD KRAJÓW PARTNERSKICH PROJEKTU - 

INFORMACJE STATYSTYCZNE 

W projekcie Dreamy m-learning, partnerzy z pięiu krajów pracowali razem, 

aby zwiększyć możliwości zatrudnienia dla kobiet, które zajmują się 

rękodzielnictwem w swoich domach. Różnice w przepisach dotyczące płci 

wpływają zarówno na gospodarkę rozwijającą się, jak i rozwiniętą oraz na 

kobiety we wszystkich regionach (OECD, 2012). Ostatecznym celem 

projektu jest przyczynienie się do zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy 

lub zmniejszenie przepaści między aktywnością zawodową kobiet 

i mężczyzn. Poniższa figura 1 przedstawia dane dotyczące zatrudnienia 

kobiet w pięciu krajach zaangażowanych w Dreamy m-learning projekt. 
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Figura 1: Stosunek zatrudnienia do populacji, 15+, kobiety (%). 

Uwaga: Zatrudnienie definiuje się jako osoby w wieku produkcyjnym, które w krótkim okresie 

referencyjnym były zaangażowane w jakąkolwiek działalność w celu wytworzenia towarów lub świadczenia 

usług w zamian za wynagrodzenie lub zysk, niezależnie od tego, czy pracowały w okresie referencyjnym 

(tj. Które pracowały w miejscu pracy co najmniej godzinę) lub nie w pracy z powodu czasowej 

nieobecności w pracy lub ustaleń dotyczących czasu pracy. Osoby w wieku 15 lat i starsze są ogólnie 

uważane za ludność w wieku produkcyjnym. 

Jak pokazuje wykres 1, według danych Banku Światowego, w 2017 r. 

najwyższy wskaźnik zatrudnienia dla kobiet był w Słowenii 47,9%, podczas gdy 

Turcja miała najniższy wskaźnik zatrudnienia (27,9%), a następnie Grecja 

z 33,8%. 

Naszą grupą docelową są kobiety o niższym poziomie wykształcenia, które 

produkują rękodzieło w swoim domu. Ta grupa jest w niekorzystnej sytuacji 

i ryzykuje wykluczeniem społecznym. Ryzyko ubóstwa lub wykluczenia 

społecznego, w skrócie AROPE, odnosi się do sytuacji osób zagrożonych 

ubóstwem lub dotkniętych poważnym ubóstwem materialnym lub 

mieszkających w gospodarstwie domowym o bardzo niskiej intensywności 

pracy. Wskaźnik AROPE odpowiada udziałowi całej populacji zagrożonej 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Według Eurostatu (2018), w 2015 r. 

118,7 mln osób, czyli 23,7% ludności w UE-28, było zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym (AROPE), z czego zdecydowana większość to 

osoby o niskim poziomie wykształcenia (Eurostat ilc_peps01). Odsetek kobiet 

dotkniętych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym był o 1,4 punktu 

procentowego wyższy niż odpowiedni odsetek mężczyzn w 2015 r. W UE 

w ubóstwie żyje 12 milionów więcej kobiet niż mężczyzn. 

Wykres 2 przedstawia wykluczenie z powodu ubóstwa dla krajów UE-28 

i krajów partnerskich projektu Dreamy m-Learning. W 2015 r. ponad jedna 

trzecia kobiet była zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Turcji 

(40%) i Grecji (36,4%). W Polsce i Słowenii kobiety miały niższe stawki AROPE 

niż Turcja i Grecja (odpowiednio 23,9% i 22,8%). Na drugim końcu skali 

odnotowano najniższy odsetek kobiet zagrożonych ubóstwem lub 
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wykluczeniem społecznym we Francji (17,5%). Średnia dla UE 28 wyniosła 

23,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Kobiety zagrożone wykluczeniem społecznym (populacja w wieku 18 i więcej lat-%) 
(Eurostat, 2019). 

Zgodnie z EUROSTATEM 2018 w UE 34,7% dorosłych z najwyższym 

wykształceniem niższym średnim było zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym w 2015 r. Jednak kobiety o niskim wykształceniu 

częściej żyją w ubóstwie i wykluczeniu społecznym niż mężczyźni, ponieważ 

napotykają na bariery mogące wykluczyć je z pełnego uczestnictwa we 

wszystkich dziedzinach życia. Wśród innych powodów, są takie, że obowiązki 

domowe i opiekuńcze spoczywają głównie na kobietach, większość z nich jest 

bezrobotna lub nieaktywna zawodowo albo pracuje w bardzo nisko płatnej 

pracy, przymusowej pracy w niepełnym wymiarze godzin lub pracy o niskim 

poziomie bezpieczeństwa. Wykres 3 przedstawia kobiety w wieku 18 lat 

i powyżej zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym według poziomu 
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wykształcenia zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji 

(ISCED, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Kobiety zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na poziom 
edukacji (populacja w wieku 18 lat i powyżej-%) (Eurostat, 2019). 

Wykres 3 przedstawia ryzyko ubóstwa lub wykluczenia społecznego według 

poziomu wykształcenia kobiet w wieku 18 lat lub starszych w 2015 r. Jak 

pokazano na wykresie 3 w 2015 r. kobiety o najniższym poziomie wykształcenia 

(0-2 poziom niższy niż szkoły podstawowe, podstawowe i średnie I stopnia) 

miało największe ryzyko ubóstwa lub wykluczenia społecznego w Turcji 

(46,4%), Grecji (40,5%), Słowenii (40,9%), Polsce (36,7) i Francji (25,1%). Dla 

28 krajów Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosił średnio 34,7%. 

Wiele nisko wykształconych kobiet, zarówno zatrudnionych, jak i nie, ma do 

czynienia z rękodziełem. Praca w domu to idealne rozwiązanie dla kobiet 

o niskim poziomie dochodów. Jest to najbardziej ekonomiczny sposób na 

generowanie przychodów poprzez sprzedaż produktów wytwarzanych w domu 

bez korzystania z biur, sprzętu itp.. Takie podejście jest zgodne z celami 

strategii UE 2020. Na poziomie UE strategia „Europa 2020” ma na celu 

podniesienie 20 mln. ludzi z ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez 
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tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy (KOMISJA EUROPEJSKA, 

2010). 

Z drugiej strony, jak widać na wykresie 4, zazwyczaj więcej kobiet niż 

mężczyzn pracuje w domu w UE. W 2017 r. Zanotowano wyższy odsetek 

kobiet w UE pracujących w domu (5,3%) niż mężczyzn (4,7%). 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

Figura 4: Osoby zatrudnione pracujące z domu jako procent całkowitego zatrudnienia, ze 
względu na płeć i status zawodowy (%, 2017) (Eurostat, 2019). 

W UE więcej osób prowadzących działalność na własny rachunek zazwyczaj 

pracowało w domu (18,1%) niż zatrudnionych pracowników pracujących 

w domu (2,8%). Tak było we wszystkich państwach członkowskich. Natomiast 

odsetek pracujących w wieku 15–64 lat w Unii Europejskiej (UE), którzy 

zazwyczaj pracują w domu, wynosił 5,0% (4,7% mężczyzn; 5,3% kobiet) 

w 2017 r. (Eurostat, 2018). Jak widać na wykresie 4, odsetek ogółu 

zatrudnionych kobiet z domu jest najwyższy w Słowenii. Za Słowenią znajduje 

się Francja z 8,0%. W Turcji, procent pracujących z domu wynosi 6,1% kobiet, 

a dla mężczyzn to wielkość 0,3%. 
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2.2 USTAWODAWSTWO, PRZEPISY I WARUNKI 

PRZESTRZENNE W KRAJACH PARTNERSKICH DLA 

KOBIET, KTÓRE PRODUKUJĄ RĘKODZIEŁO W DOMU 

Był to jeden z ważnych rezultatów projektu, którego celem było zbadanie 

prawnych i biurokratycznych warunków w krajach partnerskich projektu dla 

kobiet produkujących rękodzieło w domach. W ramach działań projektowych, 

które do tej pory podjęliśmy, każdy kraj przygotował własny raport na początku 

projektu. Następnie zebraliśmy raporty krajowe w jednym raporcie 

podsumowującym. Tak więc stan wiedzy (SOTA) odzwierciedl raporty 

z raportów krajowych. Przygotowując raporty krajowe przyjęliśmy podejście 

przedstawione na rysunku 5 poniżej. 
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Figura 5: Przepływ pracy dla raportów krajowych. 

 

Jak pokazano na wykresie 5, w zakresie analizy potrzeb; przepisy prawne 

i biurokratyczne każdego kraju partnerskiego były badane i przedstawiane jako 

raporty w taki sam sposób i obejmowały elementy takie, jak procedura 

zakładania firmy, regulacje prawne dotyczące wystawiania faktur, stosowania 
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rozwiązań prawnych, biurokratycznych, zachęt publicznych lub rządowych itp. 

Ogólne wyniki krajowe zgodne z każdą kategorią podano poniżej. 

Tabela 1: Przegląd raportów krajowych. 

 TURCJA GREECJA SłOVENIA POLSKA FRANCJA 

Ulgi podatkowe dla kobiet 

zaczynających działalność 

Tak (ulga 

podatkowa) 

Nie Nie Nie Tak (ulga w VAT) 

Rejestracja w Izbie 

Handlowej 

Tak 

 

Tak  Tak Tak 

Proces rejestracji Podobnie Podobnie Podobnie Podobnie Podobnie 

Wsparcie finansowe dla 

kobiet 

Tak No No Nie Tak 

Wsparcie finanswoe na 

rozpoczęcie działalności 

Tak Tak  Nie Tak 

Inne zachęty (EU, ngo etc) Tak Tak Tak Tak Tak 

Wpłata lub wkład 

początkowy 

No Tak Tak No Tak 

Licencja na sprzedaż 

online 

Nie Nie Nie Nie Nie 

Krajowe strony 

internetowe 

Tak Tak Tak Tak Tak 

Obowiązkowe faktury 

elektroniczne 

Nie Nie Tak Nie Nie 

Procedura rejestracji 

znaku towarowego 

Tak samo Tak samo Tak samo Tak samo Tak samo 

Ochrona konsumencka Tak - tak 

samo 

Tak - tak 

samo 

Tak - tak 

samo 

Tak - tak samo Tak - tak samo 

Umowa sprzedaży e-

commerce 

Tak - tak 

samo 

Tak - tak 

samo 

Tak - tak 

samo 

Tak - tak samo Tak - tak samo 

Metody e-payment Tak samo Tak samo Tak samo Tak samo Tak samo 
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2.3 PORÓWNANIE PRAWODAWSTWA, PRZEPISÓW 

I WARUNKÓW PRZESTRZENNYCH W KRAJACH 

PARTNERSKICH DLA KOBIET ZAJMUJĄCYCH SIĘ 

RĘKODZIELNICTWEM 

Chociaż specyficzne warunki każdego kraju są różne, infrastruktura prawna 

i instytucjonalna dla początkującej przedsiębiorczości kobiet nie różni się 

znacznie między krajami. Istnieją jednak różne aspekty, które nawiązują do 

norm społecznych dotyczących płci i zachęt. Poniższe informacje zostały 

zebrane z krajowych raportów przygotowanych przez partnerów projektu 

Dreamy m-Learning. 

2.3.1 PROCES OTWIERANIA FIRMY 

Jednym z pierwszych zadań każdej nowej firmy jest uzyskanie licencji 

i zezwoleń. Chociaż niektóre procedury różnią się w zależności od kraju, 

w rzeczywistości wszystkie procesy licencjonowania i udzielania zezwoleń są 

podobne. Poniżej opisano różne rodzaje licencji i zezwoleń, które mogą mieć 

zastosowanie do konkretnego rodzaju działalności, oraz sposoby ich uzyskania 

według krajów partnerskich projektu. 

2.3.1.1 TURCJA 

Kobiety, jeśli są prawnie zarejestrowane i chcą sprzedawać swoje produkty 

online, mogą korzystać z usług prawnych, takich jak udogodnienia finansowe, 

edukacja, szkolenia i doradztwo. Osoby chcące sprzedawać swoje rękodzieła 

stworzone w domu w Turcji, mogą być „zwolnione z podatku”, jeśli sobie tego 

życzą. W następnej sekcji zostaną wyjaśnione sposoby, które umożliwiają 

zwolnienie z opodatkowania. Następnie zostanie wyjaśnione, jak zarejestrować 

się w urzędzie skarbowym oraz zostaną opisane sposoby rozpoczęcia 

działalności. 
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Zgodnie z art. 9/6 ustawy o podatku dochodowym, osoby, które wytwarzają 

i sprzedają ręcznie wytwarzane produkty w swoich domach, gdzie również 

mieszkają, są zwolnione z podatku (ustawa nr 193, Dziennik Urzędowy nr 

28366 z dnia 27/07/2012) .  

Pod warunkiem, że żaden pracownik z zewnątrz nie jest zatrudniony; pracując 

w domu i nie otwierając miejsca pracy ci, którzy sprzedają produkty 

w następujący sposób, są zwolnieni z podatku dochodowego: 

 ręczniki, pokrowce, prześcieradła, skarpety, dywany, wyroby tkane, 

wyroby wełniane, plecionki, koronki, 

 wszelkiego rodzaju hafty i wyroby turystyczne, wikliny, kosze, miotły, 

mopy, pędzle, 

 sztuczne kwiaty, cekiny, oraz obróbka koralików, prace szydełkowe, liny 

i tarhana, makarony, pierożki itp. 

 aby zostać zwolnionym z podatku, należy uzyskać „Craft Certificate of 

Exemption” (Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi). 

Poniższa procedura służy do uzyskania świadectwa wyłączenia jednostki 

a podatku dochodowego: 

Osoby, które chcą uzyskać certyfikat, muszą złożyć petycję w urzędzie 

skarbowym w miejscu, w którym znajduje się ich miejsce zamieszkania. 

 Następujące informacje należy zapisać jako rodzaj działalności 

prowadzonej na świadectwie zwolnienia podatkowego: Produkcja 

i sprzedaż wyrobów ręcznie wykonanych w domach, w których 

mieszkają (art. ITL: 9/6) 

 Adres domowy jest wyświetlany jako adres pracy 

 Jeśli zrozumie się, że spełnione są warunki określone w art. 9 ustawy 

o podatku dochodowym, urząd skarbowy wyda certyfikat. 

 Nie pobiera się opłaty od posiadacza certyfikatu 
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 Certyfikat zwolnienia z podatku jest ważny przez trzy lata od daty 

wydania i możliwe jest uzyskanie nowych dokumentów poprzez 

złożenie wniosku do urzędu skarbowego pod koniec tego okresu. 

Kroki, które należy wykonać po certyfikacie zwolnienia podatkowego jednostki: 

 Kobieta powinna być zarejestrowana w stowarzyszeniu 

branżowym W miejscu, gdzie znajduje się legalny pobyt, który jest 

powiązany z Konfederacją Tureckich Kupców i Rzemieślników 

 Konieczne jest złożenie wniosku do gminy o petycję, w której 

znajduje się miejsce zamieszkania w celu uzyskania pozwolenia 

na pracę 

 Aby zostać wykorzystaną jako firma domowa, kobieta musi mieć 

umowę ze wszystkimi właścicielami mieszkań, korzystając 

z kanału notarialnego 

Faktura jest obowiązkowa i przynajmniej następujące informacje muszą być 

zawarte na fakturze: 

 Data wydania, kolejność i numer 

 Nazwa firmy, jeśli istnieje, nazwa handlowa, adres firmy 

i banknumer konta. 

 Imię i nazwisko klienta, nazwa handlowa, adres, jeśli dotyczy, 

i numer konta bankowego; 

 Cena terminu dostawy towarów i numer dostawy sprzedanych 

towarów; 

 Wymagane jest wydanie dostawy (dokument dostawy). 

Przemieszczanie towarów musi być regulowane przez 

dokument. Zostanie on zorganizowany wraz z fakturą. 

 Po wprowadzeniu produktu do obrotu na różnych platformach 

przez Internet, faktura jest uporządkowana według typu 

produktu, a dostawa produktu zostanie wydana, gdy produkt 

zostanie załadowany. 
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Procedura dla kobiet, które chcą pracować z domu z opodatkowaniem 

Osoby, które planują rozwijać swoją działalność w przyszłości, mogą chcieć 

zostać podatnikami. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest prosta 

metoda opodatkowania (opodatkowanie małych przedsiębiorstw) stosowana 

w Turcji. W prostym opodatkowaniu obowiązuje system e-deklaracji. W tym 

systemie ma na celu rejestrowanie transakcji podatkowych i biznesowych w 

środowisku elektronicznym, elektroniczne tworzenie i utrzymywanie ksiąg 

i wyciągów, w celu zmniejszenia biurokratycznych transakcji i kosztów 

przestrzegania przepisów związanych z zobowiązaniami. W tym systemie 

zeznanie podatkowe nie zostanie złożone i nie zostanie wypłacony 

prowizoryczny podatek, a deklaracja nie zostanie złożona. Zapisy dokumentów 

otrzymanych i przekazanych przez podatników są przechowywane w izbach 

zawodu, do którego należą podatnicy. Procedura ta została wyjaśniona poniżej; 

 W przypadku zobowiązań podatkowych bezwzględnie konieczne jest 

złożenie deklaracji adresowej. Należy wskazać adres domowy, wypełnić 

petycję i złożyć wniosek do urzędu skarbowego w tym samym regionie. 

 We wniosku należy wskazać, że kobieta prosi o zastosowanie prostego 

opodatkowania 

 Urząd skarbowy oceni to żądanie po przeprowadzeniu niezbędnych 

badań 

 W wyniku zatwierdzenia urząd skarbowy prześle kartę podatkową do 

podatnika 

 Kobieta powinna być zarejestrowana w stowarzyszeniu handlowym 

zrzeszonym w Konfederacji Tureckich Kupców i Rzemieślników, który 

znajduje się w miejscu legalnego pobytu podatnika 

 Wniosek o zezwolenie na pracę należy złożyć w gminie, w której 

znajduje się miejsce zamieszkania 
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 Podatnicy podlegający opodatkowaniu małej firmy (prosta procedura) 

otrzymają dokumenty od izb lub stowarzyszeń, z którymi są powiązani 

 Podatnicy, którzy podlegają opodatkowaniu według prostej procedury, 

muszą zadeklarować swoje dochody w deklaracji rocznej. Nawet jeśli 

dochód nie zostanie uzyskany, należy złożyć oświadczenie 

 Deklaracja zostanie podana do zarejestrowanego numeru podatkowego 

2.3.1.2 POLSKA 

Ustanowienie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz jej rejestracja 

reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. O swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz.U. 2004, Nr 173 poz. 1807). Prawo to dotyczy osób, które chcą prowadzić 

własną działalność gospodarczą pod swoją nazwą. 

Rejestracja firmy. Przed 1 lipca 2011 r. Proces rejestracji był skomplikowany 

i wymagał wiele wysiłku, zwłaszcza procedur biurokratycznych. Po 1 lipca 2011 

r. Proces został uproszczony, a ustawodawca ustanowił „punkt kompleksowej 

obsługi” dla całego procesu. Działa on jako możliwość założenia firmy w jednym 

miejscu (biurze), bez konieczności chodzenia do innych biur i instytucji. 

Obecnie proces stał się prostszy i istnieje opcja „no-stop shop”, która daje 

możliwość założenia firmy przez Internet lub telefon, bez konieczności 

wychodzenia z domu. 

Całą procedurę rejestracji firmy można przeprowadzić: 

• W miastach, miasteczkach i urzędach gmin wiejskich, przez Internet (przez 

Internet:https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/), w bankach 

• za pośrednictwem poczty lub telefonu (przy użyciu elektronicznej wersji 

aplikacji). 

Aby założyć firmę, wymagane jest wypełnienie wniosku rejestracyjnego CEIDG-

1. Ta aplikacja zawiera jednocześnie (Piecuch, 2017): 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
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 wniosek o wpis do krajowego oficjalnego rejestru podmiotów 

gospodarki narodowej (pl. REGON), 

 wniosek o identyfikację lub aktualizację (numer identyfikacji 

podatkowej) kierownika urzędu skarbowego (pl. NIP, numer VAT), 

 oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych, 

 zgłoszenie lub zmiana deklaracji wpłaty na ubezpieczenie 

społeczne (pl. ZUS) lub oświadczenie o kontynuacji 

ubezpieczenia społecznego rolników (pl. KRUS). 

Aby założyć firmę przez Internet, wymagane jest korzystanie z: bankowości 

elektronicznej, profilu zaufanego lub zarejestrowanego podpisu 

elektronicznego. Zaufany profil to bezpłatny, elektroniczny system publiczny, 

który umożliwia podpisywanie dokumentów i dokonywanie oficjalnych ustaleń 

za pośrednictwem Internetu (https://pz.gov.pl/). Urząd rejestracyjny rozpatrzy 

sprawę najpóźniej następnego dnia, a indywidualny przedsiębiorca otrzyma 

informację o wejściu do bazy przedsiębiorców. 

Zobowiązanie podatkowe. W przypadku osób, które chcą prowadzić własną 

działalność gospodarczą, zobowiązania podatkowe są płacone na podstawie 

podatku od dochodu, tak jak w przypadku pracowników zatrudnionych 

w pełnym wymiarze godzin. W Polsce indywidualni przedsiębiorcy mogli wybrać 

jedną z następujących form opodatkowania (Formy opodatkowania…): 

• zasady ogólne (skala podatkowa 18% i 32% - dochód z zatrudnienia 

rozliczany jest w ten sam sposób) - w tej formie przedsiębiorca płaci 18% 

dochodu do 85 528 zł minus kwota obniżająca podatek lub 15 395,04 PLN 

+ 32% nadwyżki powyżej 85 528 zł, 

• 19% podatek (tzw. podatek liniowy) - w tej formie przedsiębiorca płaci 19% 

dochodu i nie ma kwoty obniżającej podatek. 

https://pz.gov.pl/
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• ryczałt od zarejestrowanego dochodu - w tej formie przedsiębiorcy płacą 

pewne kwoty w zależności od ich dochodów i ogólnych, prostych zasad 

(wybrany procent z dochodów z różnych rodzajów działalności), 

• karta podatkowa - w tym formularzu przedsiębiorca płaci stały kontyngent 

podatkowy niezależnie od wartości faktycznie wygenerowanego dochodu. 

Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej. W Polsce każda osoba dorosła 

musi posiadać numer identyfikacji podatkowej, aby rozliczyć się z urzędem 

skarbowym. W przypadku, gdy osoba dorosła staje się indywidualnym 

przedsiębiorcą, ma ten sam numer identyfikacji podatkowej, którego używa. 

W Polsce istnieją trzy szczególne grupy / rodzaje działań, dla których konieczne 

jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń (Piecuch, 2017): 

 Koncesjonowane, 

 Licencjonowane, 

 Kontrolowane (regulowane). 

Koncesję udziela minister właściwy do spraw rodzaju działalności. Jedynym 

wyjątkiem jest radio i telewizja, gdzie koncesję przyznaje Krajowa Rada 

Radiofonii i Telewizji. Koncesje są przyznawane na określony czas, 

w zależności od rodzaju działalności (od 2 do 50 lat). O koncesję musi ubiegać 

się przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą 

w następujących obszarach (Piecuch, 2017): 

 ochrona osób i mienia, 

 dystrybucja programów radiowych i telewizyjnych, 

 poszukiwania, rozpoznawanie, wydobywanie minerałów ze złóż, 

 bezzbiornikowe magazynowanie substancji i składowanie 

odpadów w górotworze, 

 produkcja i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, 

a także produktami i technologiami do celów wojskowych lub 



   

 

34 

 

policyjnych, produkcją, przetwarzaniem, magazynowaniem, 

przesyłaniem, dystrybucją i handlem paliwami i energią, 

transportem lotniczym. 

Istnieją trzy obszary w Polsce, które wymagają licencji (Piecuch, 2017): 

 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie 

nieruchomościami, 

 wykonywanie usług transportu drogowego; wykonywanie transportu 

kolejowego osób lub towarów i dostarczanie pojazdów trakcyjnych, 

 prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji 

szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia dla funduszy 

publicznych. 

2.3.1.3 GRECJA 

W Grecji nie jest konieczne uzyskanie konkretnej licencji ani pozwolenia na 

otwarcie sklepu internetowego do sprzedaży rzemiosła. Na początku procesu 

zakładania firmy w Grecji przedsiębiorcy muszą mieć świadomość, że wszystkie 

podmioty muszą mieć unikalną nazwę, dlatego wskazane jest sprawdzenie 

pożądanej nazwy w Izbie Przemysłowo-Handlowej, która wyda dowód 

wyjątkowości nazwy. 

W przypadku, gdy mówimy o firmie (nie o jednej osobie), partnerzy muszą sami 

napisać, skonsultować się z prawnikiem lub udać się do notariusza, aby 

sporządzić i podpisać statut spółki. Statut spółki musi być zarejestrowany 

w Ogólnym Rejestrze Handlowym. Jako „punkt kompleksowej obsługi” przy 

zakładaniu spółek jawnych i spółek komandytowych wszelkiego rodzaju, zostaje 

wyznaczony rejestr handlowy (GEMI - http://www.businessportal.gr/) zgodnie 

z art. 2 ustawy 3419 / 2005 (Dziennik Urzędowy 297 A), zmieniony artykułem 

13 obowiązującego prawa. 
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Następnie należy dostarczyć wniosek o rejestrację wstępną w Izbie 

Przemysłowo-Handlowej. Następnie nowa firma jest zarejestrowana w EFKA 

(Unified Institution of Social Insurance) i urzędzie skarbowym. Później jest 

formalnie zarejestrowana w Izbie Przemysłowo-Handlowej co kończy proces 

formalnej rejestracji. Kolejny krok w tworzeniu greckiej firmy polega na 

stworzeniu pieczęci firmowej. 

W przypadku, gdy firma zatrudnia osobę, musi powiadomić on-line (system 

ERGANI) organizację Manpower o umowie o pracę przed rozpoczęciem pracy. 

Wszyscy nowi właściciele firm będą musieli wykonać następujące czynności.  

Tabela 2: Proces rozpoczynania działalności w Greece. 

 Kroki Opis 

1 Wybór lokalizacji 

2 Wybór formy działalności 

3 Rejestracja w odpowiedziej Izbie 

4 Rejestracja w EFKA 

5 Uzyskanie pozwoleń i licencji, jeśli są potrzebne 

6 Rejestracja w urzędzie skarbowym 

Otwarcie sklepu internetowego może być bardziej skomplikowane niż zwykły 

sklep, głównie ze względu na sposób dokonywania płatności (płatności 

elektroniczne). 

Zobowiązanie podatkowe. W przypadku osób, które chcą prowadzić własną 

działalność gospodarczą, zobowiązania podatkowe są płacone na podstawie 

podatku od dochodu (100% przedpłaty), tak jak w przypadku pracowników 

zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin i emerytów, ale w tych przypadkach 

nie następuje odliczenie podatku. 

Stawki podatkowe są następujące: 

• 22% (dla zysków do 20 000 EUR) 

• 29% (dla zysków od 20,001 do 30 000 EUR) 

• 37% (dla zysków od 30,001 EUR do 40 000 EUR) 
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• 45% (dla zysków powyżej 40,001 €) 

Niezależnie od zysków wszystkie podmioty greckie są opodatkowane stawką 

29%. Wymagana jest przedpłata 50% podatku (za 3 pierwsze lata działalności 

firmy, a następnie 100%). Akcje nie są opodatkowane. Dywidendy są 

opodatkowane stawką 10%. 

Jeśli chodzi o składkę ubezpieczeniową dla osób fizycznych, wynosi ona co 

najmniej 26,95% zysku netto przed opodatkowaniem. Może się to różnić z roku 

na rok (oczekuje się, że będzie mniej w 2020 r.). To samo dotyczy menedżerów 

spółek, jak również akcjonariuszy posiadających co najmniej 3% akcji, 

a jednocześnie członków Rady Dyrektorów. W przypadku mikroprzedsiębiorstw, 

podobnie jak w przypadku małych zakładów rzemieślniczych, własna firma płaci 

co najmniej 167,95 EUR miesięcznie. 

Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej. W Grecji każda osoba dorosła 

musi posiadać numer identyfikacji podatkowej. W przypadku, gdy osoba dorosła 

chce zostać indywidualnym przedsiębiorcą, musi zarejestrować firmę 

w urzędzie skarbowym i uzyskać zezwolenie na używanie swojego osobistego 

numeru identyfikacji podatkowej również w celach biznesowych. 

2.3.1.2 SŁOWENIA 

Przed procedurą rejestracji musisz wybrać formularz biznesowy. Najbardziej 

powszechne w Słowenii są diemy prywatnyxh przedsiębiorcóq i spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością. Osoba fizyczna może podjąć decyzję 

o założeniu przedsiębiorstwa prywatnego, jeżeli nie jest dłużnikiem 

podatkowym lub nie figuruje na liście podatników w Administracji Finansowej 

Republiki Słowenii. Procedura rejestracji przedstawiona jest poniżej. 

 

Rejestracja w rejestrze przedsiębiorców. Zgodnie z postanowieniami Ustawy 

o spółkach przedsiębiorca może rozpocząć działalność po zarejestrowaniu się 

w rejestrze działalności gospodarczej Słowenii. Procedura rejestracji może być 

przeprowadzona na dwa sposoby. Nazwę firmy można zarejestrować osobiście 
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w punktach VEM w całym kraju lub online na portalu e-VEM 

(http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem). Do osobistej rejestracji 

potrzebny jest dokument tożsamości i numer identyfikacji podatkowej, do 

rejestracji online potrzebny jest certyfikat cyfrowy, który jest wydawany przez: 

 SIGEN-CA (http://www.sigen-ca.si/),  

 NLB bank (https://www.nlb.si/ac-nlb-kako-do-digitalnega-potrdila), 

 Halcom d.d. (http://www.halcom.si/si/produkti/digitalno-

potrdilo/narocila/) or 

 Post of Slovenia (https://postarca.posta.si/navodila-za-ravnanje-s-

potrdili/). 

 

W obu przypadkach procedura rejestracji jest bezpłatna i trwa kilka dni. Oprócz 

powyższych dokumentów, będziesz potrzebował dodatkowych rzeczy, aby 

rozpocząć proces rejestracji, są to: 

• nazwa firmy, 

• główna siedziba, 

• szczegóły kontaktu, 

• działalność firmy, 

• pozwolenie właściciela, w którym chcesz mieć adres firmy (jeśli nie jesteś 

właścicielem) i, 

• przedstawicielstwo wyłącznego właściciela (jeśli chcesz wymienić inną 

osobę). 

Aby ustanowić bardziej złożone formularze biznesowe (np. Spółka 

z nieograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka komandytowa 

i spółka private equity), w której jest kilku założycieli, należy skontaktować się 

z notariuszem. 

Otwarcie konta bankowego firmy. Po rejestracji w rejestrze handlowym 

musisz otworzyć konto bankowe firmy. Konto można otworzyć w dowolnym 

banku w Słowenii. Przedsiębiorcy mogą już używać otwartego konta 

bankowego jako konta bankowego firmy, zmieniając nazwę konta na rachunek 

bankowy firmy. 

http://www.sigen-ca.si/
https://www.nlb.si/ac-nlb-kako-do-digitalnega-potrdila
http://www.halcom.si/si/produkti/digitalno-potrdilo/narocila/
http://www.halcom.si/si/produkti/digitalno-potrdilo/narocila/
https://postarca.posta.si/navodila-za-ravnanje-s-potrdili/
https://postarca.posta.si/navodila-za-ravnanje-s-potrdili/
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Rejestracja w rejestrze podatkowym. W ciągu ośmiu dni po zarejestrowaniu 

się w rejestrze handlowym musisz zarejestrować się w rejestrze podatkowym 

(osobiście w punktach VEM, online na portalu e-VEM lub osobiście 

w administracji finansowej Republiki Słowenii). Administracja finansowa 

Republiki Słowenii dokonuje rejestracji w rejestrze podatkowym. Do tego 

procesu potrzebne są informacje opisane poniżej: 

 sposób opodatkowania, 

 szacowane wydatki w roku obrotowym, 

 szacowane przychody w roku obrotowym, 

 kto będzie zarządzał książkami biznesowymi, 

 metoda zarządzania książkami biznesowymi. 

  

Zapewnienie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych: Przedsiębiorca 

musi ubiegać się o obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (np. Ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na opiekę 

rodzicielską i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia) dla siebie i dla swoich 

pracowników. 

Uzyskanie innych zezwoleń: Przedsiębiorca musi uzyskać pozwolenie na 

wykonywanie czynności, jeśli jest to wymagane dla konkretnej działalności, 

którą zamierzasz podjąć. Na portalu e-VEM możesz znaleźć listę działań, dla 

których musisz uzyskać pozwolenie. 

W Słowenii firmy nie mają obowiązku zakładania stowarzyszeń. Jeśli taki jest 

wybór, stowarzyszenie jest zakładane u notariusza. Musisz powiadomić 

notariusza o następujących rzeczach: 

• nazwa stowarzyszenia, 

• siedziba i adres firmy, 
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• dane identyfikacyjne założycieli i członków stowarzyszenia (nazwa, 

numer ubezpieczenia społecznego, adres stałego pobytu, nazwa firmy, 

numer rejestracyjny, adres firmy dla osób prawnych, numer podatkowy), 

• informacje identyfikacyjne osób upoważnionych do reprezentowania 

stowarzyszenia i członków kierownictwa, 

• czas trwania stowarzyszenia interesów gospodarczych, jeżeli jest 

ustalony na czas określony, 

• cele i działalność stowarzyszenia. 

Marka. Przy rejestracji firmy dobrze jest również zarejestrować markę. 

W Słowenii procedura rejestracji rozpoczyna się w słoweńskim urzędzie ds. 

Własności intelektualnej. Rejestracja marki odbywa się w następujących 

krokach: 

1. Sprawdzenie, czy marka może być w ogóle zarejestrowana (czy zawiera 

wszystkie warunki rejestracji i czy nadal jest darmowa - oznacza to, że 

nie ma już zarejestrowanej identycznej lub podobnej marki). 

2. Przyjęcie decyzji, w których krajach marka zostanie zarejestrowana. 

3. Przyjęcie decyzji, które produkty lub usługi będzie chronić marka. 

4. Przygotowanie i złożenie wniosku o rejestrację marki. 

Po złożeniu wniosku o rejestrację marki Słoweński Urząd ds. Własności 

Intelektualnej sprawdza treść wniosku z formalnego punktu widzenia. Jeśli 

wniosek jest prawidłowy, Słoweński Urząd ds. Własności Intelektualnej 

publikuje wniosek. Jeśli nie wniesiono odwołania od rejestracji marki, Słoweński 

Urząd ds. Własności Intelektualnej zachęca wnioskodawcę do uiszczenia opłaty 

rejestracyjnej za pierwsze dziesięć lat. Ważność marki może być 

nieograniczona na 10 lat. Opłata za zgłoszenie dla trzech klas Klasyfikacji 

Międzynarodowej wynosi 100 EUR, a dodatkowe 20 EUR za każdą kolejną 

klasę. Opłata za rejestrację marki przez pierwsze dziesięć lat wynosi 150 EUR, 

a dodatkowa 50 EUR za każdą kolejną klasę. 
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Wyjaśnienia dotyczące zobowiązania podatkowego. Podatki w Słowenii 

zależą od działalności w formach organizacyjnych firmy. Wszystkie podatki 

(w tym podatki od zabezpieczenia społecznego), cła, akcyza i podatek od 

wartości dodanej od importu są obowiązkiem administracji finansowej Republiki 

Słowenii. 

W Słowenii firma musi wprowadzić System VAT (podatek od wartości dodanej) 

w niektórych sytuacjach: 

• W przypadku osób fizycznych sprzedaż podlegająca opodatkowaniu 

w Słowenii przekracza 50 000 EUR w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

• Firma świadczy usługi lub jest odbiorcą usług z innych państw 

członkowskich UE. W takim przypadku musisz zarejestrować swoją firmę 

w systemie VAT, zanim Twoja firma otrzyma lub wystawi takie faktury. 

W tych okolicznościach jest to niezależnie od kwoty pieniędzy 

wymienionej na fakturze. 

• Firma powinna wejść do systemu VAT, gdy przekracza 10 000 EUR przy 

zakupie towarów z UE w ciągu roku kalendarzowego. Ponadto, gdy sami 

przedsiębiorcy chcą wejść do systemu VAT, potrzebują konkretnych 

dowodów na działalność. 

Standardowe stawki podatkowe w Słowenii: 

 VAT (podatek od wartości dodanej): stawka standardowa 22%; 9,5% - 

obniżona stawka. 

 Podatek dochodowy od osób prawnych: 19%. 

 Podatek dochodowy od osób fizycznych (podatek dochodowy od 

działalności): Stopa podatkowa progresywna oparta na kwocie dochodu: 

16%, 27%, 34%, 39% i 50% lub 20%, jeśli podstawa opodatkowania jest 

ustalana z uwzględnieniem rzeczywistych przychodów 

i znormalizowanych wydatków. 

 Składki na ubezpieczenie społeczne: 16,1% wypłacane przez 

pracodawcę; 22,1% zapłacone przez pracownika. 
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 Podatek od przeniesienia własności nieruchomości: gdy sprzedajesz 

nieruchomość, musisz zapłacić podatek od nieruchomości, który wynosi 

2%. Wypłacany jest przez sprzedającego, gdy transakcja jest zamknięta. 

Głównie opiera się na wartości umowy nieruchomości. 

 Podatek od zysków kapitałowych: 0 - 25% (w zależności od okresu 

utrzymywania). 

Przedsiębiorczość osobista. Przedsiębiorca jest osobą fizyczną. Ustawa 

o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy opodatkowania 

przedsiębiorczości osobistej. Przedmiotem opodatkowania jest dochód 

z działalności, który wynika z wykonywania jakiejkolwiek działalności 

gospodarczej, rolniczej, leśnej, zawodowej lub innej niezależnej działalności na 

własny rachunek. Podstawą opodatkowania dochodu z tej działalności jest 

zysk, który oblicza się jako różnicę między przychodami a kosztami 

poniesionymi w związku z wykonywaniem działalności. Podstawę 

opodatkowania można ustalić na dwa sposoby: 

1. Określenie podstawy opodatkowania z uwzględnieniem 

rzeczywistych przychodów i kosztów. Poza ustawą o podatku 

dochodowym ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych określa 

przychody i koszty rozpoznawane przez podatki. Jeżeli prywatny 

przedsiębiorca wybierze taką metodę obliczania podstawy 

opodatkowania, musi złożyć formularz zeznania podatkowego dla 

zaliczki na podatek dochodowy od dochodu z działalności do organu 

podatkowego nie później niż do 31 marca bieżącego roku. Podatnik 

może również ubiegać się o ulgi podatkowe przewidziane w ustawie 

o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

• ulga na badania i rozwój, 

• ulga inwestycyjna, 

• ulga na zatrudnienie i ulgę w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, 

• ulga za prowadzenie praktycznej pracy w edukacji zawodowej, 

• ulga na dobrowolne dodatkowe ubezpieczenie emerytalne i 
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• ulga za darowizny. 

Jeżeli wydatki podlegające opodatkowaniu przekraczają dochód podlegający 

opodatkowaniu, podatnik tworzy stratę podatkową. W przypadku powstałej 

straty podatkowej podatnik może zmniejszyć dodatnią podstawę opodatkowania 

w przyszłych okresach podatkowych. Od 2014 r. Strata podatkowa może zostać 

wykorzystana maksymalnie do 50% podstawy opodatkowania w bieżącym roku. 

Całkowita roczna podstawa opodatkowania danej osoby jest opodatkowana na 
podstawie progresywnej skali podatku dochodowego (tabela 3).  

Obowiązuje od 1.1.2018 r: 

Tabela 3: Podatek dochodowy w Słowenii. 

Podstawa opodatkowania [EUR] Podatek dochodowy [EUR] 

do 8.021,34 16 % 

8.021,34 – 20.400,00  1.283,41 + 27 % ponad 8.021,34 

20.400,00 – 48.000,00 4.625,65 + 34 % ponad 20.400,00 

48.000,00 – 70.907,20 14.009,65 + 39% ponad 48.000,00 

ponad 70.907,20 22.943,46 + 50 % ponad 70.907,20 

Dochód danej osoby podlega opodatkowaniu według progresywnej stawki 16%; 

27%, 34%, 39%, 50%. 

Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt w Słowenii musi zapłacić 

podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli mieszka w Słowenii dłużej niż 

183 dni w okresie 12 miesięcy. Aby zostać słoweńskim rezydentem 

podatkowym, należy złożyć wniosek w urzędzie skarbowym. 

 

Określenie podstawy opodatkowania z uwzględnieniem 

standaryzowanych wydatków. Inną możliwością określenia odliczenia 

podatkowego jest uproszczony sposób obliczania podstawy opodatkowania. 

W tym przypadku wynika to z rzeczywistych dochodów podatkowych. Wydatki 

są ustalane według stawki ryczałtowej i wynoszą do 80% wygenerowanych 

wpływów podatkowych. Ta metoda ustalania podstawy opodatkowania jest 

uprawniona do korzystania tylko przez podatników, których rzeczywiste 
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dochody z działalności nie przekraczają 50 000 EUR lub, w niektórych 

przypadkach, 100 000 EUR w roku podatkowym. 

 

Stawka podatku wzrasta proporcjonalnie do kwoty podstawy opodatkowania. 

Przy wyższej stawce podatku tylko część podstawy opodatkowania 

przekraczająca limit dla pojedynczej klasy podatku dochodowego podlega 

opodatkowaniu. Uwzględnia to wszystkie dochody osoby fizycznej, które są 

uwzględnione w rocznej podstawie podatkowej. W przypadku obliczania 

podstawy opodatkowania, biorąc pod uwagę znormalizowane wydatki, 

rzeczywisty dochód z działalności gospodarczej nie jest wliczany do rocznej 

podstawy opodatkowania osoby fizycznej. Zamiast tego uwzględniono ustalone 

znormalizowane wydatki w wysokości 80% przychodów. Podstawa 

opodatkowania wynosi 20%, od której wypłacane jest 20% podatku końcowego. 

 

Podatki od sprzedawców elektronicznych. Sprzedawca, który jest 

podatnikiem, zidentyfikowanym do celów podatku VAT w Słowenii, musi 

obliczyć podatek VAT od dostawy produktu do klienta w Słowenii. Jeżeli 

konsument pochodzi z innego europejskiego państwa członkowskiego 

i przekracza kwotę określoną przez to państwo członkowskie, ma obowiązek 

zapłaty podatku VAT zgodnie z prawem tego państwa członkowskiego. 

W przypadku dostawy artykułów do konsumenta spoza Unii Europejskiej 

konsument jest zwolniony z podatku VAT. 

Od 2016 r. obowiązuje ustawa o zatwierdzaniu rachunków podatkowych. 

Podatnicy są połączeni za pośrednictwem Internetu z centralnym systemem 

informacyjnym administracji finansowej Republiki Słowenii. Administracja 

finansowa potwierdza i przechowuje dane w czasie rzeczywistym na temat 

rachunków pieniężnych w procesie ich wydawania. Walidacja podatkowa kont 

procesowych umożliwia śledzenie i skuteczność kontroli nad wystawionymi 

fakturami i ogranicza szarą strefę. Podatnik musi wystawić fakturę za pomocą 

urządzenia elektronicznego, które spełnia określone warunki i umożliwia 

wykonanie procesu weryfikacji konta. Faktura musi zostać dostarczona do 
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klienta. Klient musi wziąć fakturę i przechować ją natychmiast po opuszczeniu 

lokalu przedsiębiorstwa, a następnie przesłać ją, jeśli zażąda tego upoważniona 

osoba organu podatkowego. Klient może sprawdzić, czy wszystkie wystawione 

faktury zostały prawidłowo zarejestrowane. 

Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej. Administracja finansowa 

Republiki Słowenii przypisuje każdemu człowiekowi numer identyfikacji 

podatkowej. Po wprowadzeniu wymaganych danych do rejestru podatkowego 

numer podatkowy jest przydzielany osobie, która dokonała wpisu. Zgodnie 

z przepisami podatkowymi mogą być wymagane dodatkowe znaki 

alfanumeryczne lub numer podatkowy (np. słoweński numer identyfikacji 

podatkowej jest numerem podatkowym z przedrostkiem SI). Jeśli osoba 

zarejestruje się w rejestrze podatkowym jako przedsiębiorca osobisty, 

administracja finansowa nie przypisuje nowego numeru identyfikacji 

podatkowej. 

Lista adresów lokalnych, potrzebnych do uzyskania licencji i pozwoleń. 

Każda osoba, która chce mieć przedsiębiorstwo, musi złożyć wniosek o różne 

zezwolenia. 

 Pozwolenie na przestrzeń biznesową. Jest to regulowane ustawą 

o mieszkalnictwie. Aby prowadzić określone działania - zwłaszcza 

w dziedzinie gastronomii, handlu, magazynowania, produkcji, edukacji, 

różnych warsztatów, laboratoriów i karetek pogotowia - osoby muszą 

zapewnić odpowiednią przestrzeń biznesową. Podczas rejestracji firmy 

warunek ten nie jest sprawdzany, ale przedsiębiorca musi dostarczyć 

adres lokalu przedsiębiorstwa i uzyskać odpowiednie zezwolenie przed 

rozpoczęciem działalności, dla której ten warunek jest przewidziany. 

Większość firm początkowo rejestruje swój adres firmy w domu 

prywatnym lub w mieszkaniu. Może to zrobić każdy, kto wykonuje cichą 

działalność, a jednocześnie działalność, dla której ustawowe lub inne 

przepisy nie stanowią, że posiadanie lokalu jest obowiązkowe. 

Przedsiębiorca wykonuje cichą czynność, jeśli nie przeszkadza 
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sąsiadom i nie obciąża nadmiernie wspólnych przestrzeni. Nie ma 

potrzeby uzyskiwania pozwolenia, jeśli poświęcasz mniej niż 50% 

powierzchni mieszkalnej w prywatnym domu na przestrzeń biznesową. 

Jeśli kobieta chce prowadzić działalność gospodarczą w istniejącym 

domu prywatnym, nie musi uzyskać pozwolenia na budowę, a co za tym 

idzie, ważnego zezwolenia na zmianę sposobu użytkowania części 

budynku na budynek gospodarczy, jeśli mniej niż 50% całego obiektu 

jest poświęcona działalności. Nie musi korzystać z zezwolenia, jeśli 

dedykuje tylko mniejszą część mieszkania do swojej siedziby. 

 

Aby uniknąć problemów z uprawnieniami, możliwe jest posiadanie wirtualnego 

biura w Słowenii. Wynajem wirtualnego biura będzie kosztować zaledwie 

kilkadziesiąt euro miesięcznie. Firma będzie mogła korzystać z wielu funkcji 

fizycznych obiektów biznesowych: będzie miała odpowiedni adres biznesowy 

i siedzibę firmy (Virtualna Pisarna przeciwko Ljubljani / sedež podjetja 

przeciwko Ljubljani, 2017). 

 

Przedsiębiorca może również wynająć przestrzeń coworkingową. Biura 

Coworking można znaleźć w całej Słowenii. Nacisk kładzie się na edukację, 

kontakty towarzyskie i nawiązywanie kontaktów z innymi przedsiębiorcami 

(Coworking przeciwko Ljubljani, 2017). 

 

Zezwolenie na działalność rzemieślniczą. Dekret określający działalność 

rzemieślniczą, dla której wymagane są kwalifikacje zawodowe, takie jak: 

 działalność rzemieślnicza, dla której jest wymagane pozwolenie na 

pracę; rzemieślniczego, oraz 

  czynności podobnych do rzemiosła. 

 

Prawo do wykonywania czynności rzemieślniczych, domowych lub 

artystycznych, musi zostać nabyte na podstawie zezwolenia rzemieślniczego 

i wpisu do rejestru rzemiosła. Prawo do wykonywania czynności podobnych do 
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rzemiosła uzyskuje się poprzez wpis do rejestru rzemieślniczego prowadzonego 

przez Izbę Rzemieślniczą i Małych Przedsiębiorstw Słowenii. Działalność 

rzemieślnicza wymagająca specjalnego kształcenia zawodowego zgodnie 

z rozporządzeniem i uzyskania licencji rzemieślniczej jest wymieniona 

w dekrecie określającym działalność rzemieślniczą i działalność podobną do 

rzemiosła (Dziennik Ustaw RS, nr 18/08 i 30/13 - ObrZ-E, 2008). 

Specjalne warunki do wykonywania działalności jednego właściciela. 

Przyszły przedsiębiorca musi uzyskać odpowiednie zezwolenia na prowadzenie 

działalności przed wykonaniem określonych czynności. Zezwolenia różnią się 

w zależności od głównej działalności, którą wykona przedsiębiorca. 

Przedsiębiorca, który wykonuje działalność bez wymaganego zezwolenia, 

popełnia przestępstwo. Informacje o warunkach wykonywania określonych 

czynności znajdują się w punktach VEM. Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego 

i Technologii przygotowało w 2009 r. Podręcznik ze szczegółowymi warunkami 

realizacji określonych działań: 

https://www.podjetniski-

portal.si/resources/files/doc/Prirocnik_%20pogoji_za_opravljanje_dejavnosti_ja

nuar_2009.pdf. Na portalu e-VEM znajduje się lista działań, dla których 

wymagane jest pozwolenie. Dla każdego działania opisane są warunki 

i podstawa prawna (akty regulujące) (Dejavnosti / eVem, 2019). 

2.3.1.3 FRANCJA 

Narodowy Instytut Własności Przemysłowej jest organem publicznym pod 

nadzorem Ministerstwa Gospodarki, Finansów i Handlu Zagranicznego 

Ministerstwa Produkcji i Delegata Ministra ds. Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw, Gospodarki Innowacji i Innowacji (National Report France, 

2018).  

Struktura prawna firmy może się różnić i może to być: 

 Działalność osobista 

https://www.podjetniski-portal.si/resources/files/doc/Prirocnik_%20pogoji_za_opravljanje_dejavnosti_januar_2009.pdf
https://www.podjetniski-portal.si/resources/files/doc/Prirocnik_%20pogoji_za_opravljanje_dejavnosti_januar_2009.pdf
https://www.podjetniski-portal.si/resources/files/doc/Prirocnik_%20pogoji_za_opravljanje_dejavnosti_januar_2009.pdf
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 Wyłączna własność 

 Firma 

Najprostszym sposobem rozpoczęcia działalności gospodarczej jest status 

samozatrudnienia: postępuj zgodnie z poniższymi krokami (National Report 

France, 2018); 

 Wystarczy prosta deklaracja (formularz PO AE), aby zostać 
mikroprzedsiębiorcą. 

 Deklaracja musi zostać przesłana przez Internet (obowiązkowo, od 
1 stycznia 2016 r.) do właściwego Centrum Formalności Biznesowych 
(CFE) zgodnie z działalnością: 

 Izba Handlowo-Przemysłowa (CCI) dla działalności handlowej 

 Izba Rzemieślnicza i Rzemieślnicza (CMA) dla rzemiosła 

 URSSAF dla swobodnej działalności 

To CFE odpowie przedsiębiorcy i określi procedurę postępowania 

w przypadku dodatkowych formalności lub plików, które należy wypełnić. 

W końcu przedsiębiorca otrzyma: 

 Numer (Système d’identification du répertoire des établissements). 

 Powiadomienie o systemie podatkowym, któremu podlegasz w sprawie 
zysków (BIC lub BNC - system mikroprzedsiębiorstw) i VAT 
(podstawowa franczyza) 

 Dane kontaktowe przedstawicieli podatkowych, z którymi przedsiębiorca 
będzie musiał się skontaktować w celu zadeklarowania i zapłacenia 
w szczególności podatku od zysków i przedsiębiorcy CFE 

 Dane dedykowanego korespondenta w celu uzyskania informacji na 
temat zwolnień i ulg podatkowych, z których może skorzystać. 

 Obowiązkowa rejestracja w rejestrze handlowym i firmowym (RCS) dla 
samozatrudnionych przedsiębiorców prowadzących działalność 
handlową, rzemieślniczą lub przemysłową jest dodatkowym krokiem 
wprowadzonym w 2015 r. Umożliwia uzyskanie samozatrudnionego 
KBIS. 
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 Jako mały przedsiębiorca automatycznie podlegasz reżimowi „mikro-
społecznemu”. 

Pomoc w tworzeniu firmy 

Stając się przedsiębiorcą, kobieta może korzystać z wielu pomocy w tworzeniu 

firmy: 

Jeśli osoba poszukuje pracy lub spełnia pewne kryteria (wiek itp.), może 

ubiegać się o ACCRE jako przedsiębiorca. Jeśli uzyska ACCRE, może ubiegać 

się o NACRE, wspierające rozwój firmy. 

• Jeśli pracuje na francuskich terytoriach zamorskich, może być zwolniona ze 

składek na ubezpieczenie społeczne przez 24 miesiące w zawodach 

rzemieślniczych i handlowych. 

• Pomoc Pôle emploi, oferująca częściowe utrzymanie świadczeń z tytułu 

bezrobocia, umożliwia automatycznie skorzystanie z systemu podatkowego 

mikroprzedsiębiorstwa. 

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/autoentrepreneur/statut-auto-entrepreneur-quelles-

demarches/ 

Tabela 4: Struktura NIP we Francji. 

Format Wyjaśnienie Uwagi 

99 99 999 999 999 NIP składa się z 13 znaków Pierwsza cyfra to "0", "1", "2" 

lub "3". Ze względu na 

operacje komputerowe, NIF 

musi składać się z 13 

znaków. 

 

Opis NIP 

Francuskie organy podatkowe wydają numer identyfikacji podatkowej 

wszystkim osobom fizycznym, które mają obowiązek składania sprawozdań 

podatkowych we Francji. Numer NIP jest przydzielany, gdy osoba jest 

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/autoentrepreneur/statut-auto-entrepreneur-quelles-demarches/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/autoentrepreneur/statut-auto-entrepreneur-quelles-demarches/
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zarejestrowana w bazach danych administracji podatkowej. Znany jest on jako 

„numer podatku referencyjnego” (lub numer „SPI”, uproszczenie procedur 

podatkowych). Jest on przypisywany każdej osobie w ramach DGFiP 

(referencyjnych PERS), dla wszystkich podatków. Jest wyjątkowy, unikalny 

i stały. 

Znajdowanie NIP 

Numer referencyjny podatku widnieje na wstępnie wypełnionej deklaracji 

podatku dochodowego i podatkach dochodowych i podatkach od 

nieruchomości. Jeśli dokument jest udostępniany przez więcej niż jedną osobę, 

numer podatkowy każdego z podatników jest wskazany zgodnie z informacjami 

w sekcji „Stan cywilny” wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Jeśli 

zaangażowana jest więcej niż jedna osoba (na przykład w przypadku 

wspólnego rachunku dwóch osób), należy pobrać numer NIP każdej osoby. 

Krajowa strona NIP:https://www.impots.gouv.fr/portail/  

Katalog Sirene rejestruje wszystkie firmy i zakłady, niezależnie od ich formy 

prawnej i sektora działalności. Wymienione są również firmy zagraniczne 

z reprezentacją lub działalnością we Francji. 

Tabela 5: Numery identyfikacji biznesowej we Francji 

Numer Obiekt Forma Administracja 

Siren Unikalna identyfikacja 
każdej firmy 

9 znaków Wgląd przez CFE 

Siret Identification 
Identyfikacja każdego 
zakładu tej samej firmy z 
organizacjami 
społecznymi i fiskalnymi. 

Musi pojawić się na 
odcinku wypłaty 
pracownika 

14 znaków = 9 
znaków Siren + 5 
znaków 
specyficznych dla 
każdej instytucji 

Wgląd przez CFE 

APE (główna 
działalność) lub kod 
NAF 

Identyfikacja gałęzi 
działalności 
przedsiębiorstwa lub 

4 znaki + 1 litera, 
odnoszące się do 
francuskiej 

Wgląd przez CFE 

Może być 

https://www.impots.gouv.fr/portail/
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osoby prowadzącej 
działalność na własny 
rachunek.  

Używany w umowach. 

Musi pojawić się na 
odcinku wypłaty 
pracownika. 

klasyfikacji 
działalności 
(Nacre 2, ważne 
od 2008) 

zmodyfikowany jeśli 
jest niewłaściwy 

RCS (Rejestr Handlu i 
Firm) 

Rejestracja handlowców 
i spółek handlowych w 
RCS. 

Rejestracja 
miejska RCS + 
rejestracja 
numeru Siren 

Rejestr sądu poprzez 
CFE 

Spis handlowy (RM) Obowiązkowa rejestracja 
w katalogu 
rzemieślników i zakładów 
rzemieślniczych 
zatrudniających nie 
więcej niż 10 
pracowników. 

Rysunek D1 

Numer Siren + 
RM + cyfry 
oznaczające izbę 
handlową i 
odpowiednie 
rzemiosło 

Izba Przemysłowa 
(CMA) za 
pośrednictwem CFE 

Wewnątrzwspólnotowy 
podatek VAT  

Identyfikacja podatkowa 
dla każdej firmy 
podlegającej podatkowi 
VAT. 

Musi pojawić się na 
fakturach i deklaracjach 
VAT. 

FR + 2 digits + 
Siren number 

Urząd Podatkowy 
Binesu (SIE) poprzez 
CFE 

2.3.2 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA KOBIET PRZEDSIĘBIORCÓW 

Poniższa sekcja ma na celu wyjaśnienie różnych możliwości finansowych 

i sposobów prowadzenia działalności przez kobiety, które chcą sprzedać swoje 

rękodzieło. W tym celu realizowany jest projekt Dreamy m-learning przez 

partnerów z pięciu krajów (Słowenia, Francja, Turcja, Grecja i Polska) na temat 

pomocy finansowej i innej. 

2.3.2.1 TURCJA 

Pożyczki dla małych firm dla kobiet 

Banki:  

 

 Akbank (girişimci destek paketi) (https://www.akbank.com/tr-

tr/urunler/Sayfalar/isim-icin-girisimci-destek-paketi.aspx) 

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=fr&tl=en&u=https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23570
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=fr&tl=en&u=https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23570
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 Garanti Bank, kadın girşimci destek paketi 
(https://www.garanti.com.tr/tr/kobi/kobilere_ozel/kadin-girisimci-bankaciligi/kadin-

girisimci-kredi-destek-paketi.page) 

 

 TEB Bank  hazine destekli kadın patron kredisi 
(https://www.teb.com.tr/kadin-patronum/kgf-kadin-patron-destek-kredisi/) 

 

 İşbank Kadın Girişimci Kredisi 
(https://www.isbank.com.tr/TR/kampanyalar/kampanya-ayrintilari/Sayfalar/kampanya-

ayrintilari.aspx?CampaignName=kadin-girisimci-kredisi-
kampanyasi&IdCampaign=Mzk2-ISB) 

 

 Halkbank kadın girişimclere ilk adım kredisi 
(https://www.halkbankkobi.com.tr/NewsDetail/Kadin-Girisimcilere-Ilk-Adim-Kredisi/215) 

 

Dotacje dla małych firm dla kobiet 

Organizacja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (KOSGEB-

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6057/kadin-girisimciligi-women-entrepreneurship) 

jest głównym organem odpowiedzialnym za rozwój polityki MŚP, koordynację 

i wdrażanie. KOSGEB oferuje wsparcie rządowe dla kobiet-przedsiębiorców, 

które chcą założyć własną firmę. W tym zakresie udzielane jest wsparcie 

kredytowe w wysokości 50 000 TL (10 000 EUR) w ramach wniosku 

kredytowego KOSGEB. Wsparcie udzielane przez państwo jest całkowicie 

bezzwrotne. Oprócz tego wsparcia kobiety otrzymują nieoprocentowane 

wsparcie kredytowe. Od 2018 r. pożyczka wynosi 70 000 TL (14 000 EUR). 

Pierwszy biznes kobiety-przedsiębiorcy jest również wolny od podatków przez 

pierwsze trzy lata. 

Zachęty podatkowe dla kobiet rozpoczynających działalność 

Zgodnie z art. 9/6 ustawy o podatku dochodowym ci, którzy wytwarzają 

i sprzedają wyroby ręcznie w domach, w których mieszkają, są zwolnieni 

z podatku (ustawa nr 193, Dziennik Urzędowy nr 28366 z dnia 27/07/2012). 

https://www.garanti.com.tr/tr/kobi/kobilere_ozel/kadin-girisimci-bankaciligi/kadin-girisimci-
https://www.garanti.com.tr/tr/kobi/kobilere_ozel/kadin-girisimci-bankaciligi/kadin-girisimci-
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6057/kadin-girisimciligi-women-entrepreneurship
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Aby być zwolnionym z podatku, trzeba uzyskać „Craft Certificate of Exemption” 

(Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi). Poniższa procedura opisuje kroki w celu 

uzyskania certyfikatu: 

Krok 1: Osoby, które chcą uzyskać certyfikat, muszą złożyć petycję w urzędzie 

skarbowym w miejscu, w którym znajduje się ich miejsce zamieszkania. 

Krok 2: Następujące informacje należy zapisać jako rodzaj działalności 

prowadzonej na świadectwie zwolnienia podatkowego: Produkcja i sprzedaż 

wyrobów ręcznie wykonanych w domach, w których mieszkają (art. ITL: 9/6) 

Krok 3: Adres domowy jest wyświetlany jako adres pracy 

Krok 4: Jeśli zostanie zaakceptowane, że spełnione są warunki określone w art. 

9 ustawy o podatku dochodowym, urząd skarbowy wyda certyfikat. 

Krok 5: Nie pobiera się opłaty od posiadacza certyfikatu 

Krok 6: Certyfikat zwolnienia z podatku jest ważny przez trzy lata od daty 

wydania i możliwe jest uzyskanie nowych dokumentów, składając wniosek do 

urzędu skarbowego pod koniec tego okresu. 

Mikrofinansowanie i inny fundusz na rozpoczęcie działalności dla kobiet 

Kredi Garanti Fonu (Fundusz Gwarancji Kredytowych - KGF) 

(http://www.kgf.com.tr/index.php/tr/): KGF jest spółką akcyjną nienastawioną na 

zysk i działa jako gwarant dla MŚP i przedsiębiorstw innych niż MŚP, które nie 

mogą uzyskać pożyczki z powodu niewystarczającego zabezpieczenia. W ten 

sposób KGF wspiera MŚP i przedsiębiorstwa spoza MŚP w dostępie do 

finansowania. Pożyczka wspiera kobiety-przedsiębiorców w rozwijaniu 

działalności lub pomaganiu firmom w trudnej sytuacji. 

Turecki program mikrofinansowania Grameen (http://www.tgmp.net/tr/): 

Turecki program mikrofinansowania Grameen (TGMP) jest ekonomiczną 

instytucją non-profit. Zamiast tradycyjnych darowizn i „dobroczynności”, TGMP 

http://www.kgf.com.tr/index.php/tr/
http://www.tgmp.net/tr/
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oferuje usługi „mikrokredytowe”, aby pomóc zmniejszyć ubóstwo w Turcji. 

Celem systemu mikrokredytów jest pomoc kobietom o niskich dochodach 

w angażowaniu się w zrównoważone działania generujące dochód 

i przyczynianie się do ich budżetów rodzinnych. W przeciwieństwie do 

formalnego (komercyjnego) sektora bankowego, mikrokredytowe kredyty są 

oferowane bez konieczności ustanawiania zabezpieczeń lub innej dokumentacji 

niż turecki krajowy dowód osobisty. 

Niektóre produkty mikrokredytowe są wymienione poniżej: 

 Podstawowa pożyczka 

Pożyczka podstawowa to pierwszy rodzaj pożyczki dla starych i nowych 

członków. Nowi członkowie mogą otrzymać pożyczkę od 100 TL do 1000 

TL, a jej spłata wynosi 46 tygodni. 

 Pożyczka dla przedsiębiorców 

Rodzaj pożyczki dla przedsiębiorcy i członków odnoszących sukcesy, 

w kwocie od 1.000 TL do 5.000 TL, a jej spłata następuje w ciągu 46 

tygodni. 

• Pożyczka z tytułu podziału cyfrowego 

Oprócz pożyczek otrzymywanych przez naszych członków, ten rodzaj pożyczki 

ma na celu zapewnienie rozwoju technologicznego dla członków. Dzięki temu 

kredytowi członkowie mogą korzystać ze smartfonów z dzisiejszą technologią. 

Spłaty pożyczki dokonywane są przez 46 tygodni. 

 

2.3.2.2 POLSKA 

 
Pożyczki dla małych firm dla kobiet 

 

Banki: 
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 mBank (https://www.mbank.pl/firmy/kredyty/na-start/kredyty-na-start/): 

Pożyczki dla osób prowadzących firmę nie dłużej niż 6 miesięcy 

w wysokości do PLN 30,000. Można ją załatwić online. 

 Aasa Polska (https://aasadlabiznesu.pl/): Pożyczka na rozwój biznesu do 

PLN 20,000. 

 Credit Agricole (https://www.credit-agricole.pl/male-i-srednie-

firmy/kredyty/pozyczka-biznes): Pożyczki dla małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

 PKO BP (https://www.pkobp.pl/firmy/kredyty/produkty-kredytowe/pozyczka-na-

start/): Pożyczka na start-up. 

 ING  (https://www.ingbank.pl/male-firmy/kredyty-i-pozyczki/pozyczka-dla-malych-

firm): Pożyczka dla firm. 

  

Dotacje dla małych firm dla kobiet 

 

 Fundusze UE (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/): 

Wspólna strona informacyjna o funduszach UE w Polsce. Na tej stronie 

każdy przedsiębiorca lub przyszły przedsiębiorca (ale także organizacje 

pozarządowe, organy publiczne itp.) Mogą znaleźć interesujące 

informacje na temat dostępnych funduszy. 

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (http://en.parp.gov.pl/): 

W Polsce Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje fundusz 

pożyczkowy tylko dla kobiet, który ma na celu wspieranie zawodowego 

zaangażowania kobiet, poprawę ich sytuacji na rynku pracy poprzez 

zachęcanie kobiet do zakładania własnej działalności gospodarczej. 

Fundusz pożyczkowy dla kobiet powinien przyczynić się do zmniejszenia 

problemu bezrobocia wśród tej grupy. Kobiety mogą ubiegać się 

o pożyczkę preferencyjną w wysokości od 5 do 10 tysięcy euro (20 i 40 

tysięcy złotych). 

Zachęty podatkowe dla kobiet rozpoczynających działalność 

https://www.mbank.pl/firmy/kredyty/na-start/kredyty-na-start/
https://aasadlabiznesu.pl/
https://www.credit-agricole.pl/male-i-srednie-firmy/kredyty/pozyczka-biznes
https://www.credit-agricole.pl/male-i-srednie-firmy/kredyty/pozyczka-biznes
https://www.pkobp.pl/firmy/kredyty/produkty-kredytowe/pozyczka-na-start/
https://www.pkobp.pl/firmy/kredyty/produkty-kredytowe/pozyczka-na-start/
https://www.ingbank.pl/male-firmy/kredyty-i-pozyczki/pozyczka-dla-malych-firm
https://www.ingbank.pl/male-firmy/kredyty-i-pozyczki/pozyczka-dla-malych-firm
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://en.parp.gov.pl/
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W Polsce nie ma oddzielnych ulg podatkowych dla kobiet zakładających firmę 

Mikrofinansowanie i inny fundusz na rozpoczęcie działalności dla kobiet 

 

• AKADEMIA STARTUP (szkolenia, mentoring, innowacyjne metody 
budowania, programy przyspieszenia) 

• TWÓJ STARTUP (preinkubacja, doradztwo prawne i księgowe, doradztwo 
w zakresie IT i marketingu, szkolenia) 

• Inkubator Technologiczny Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego (pomieszczenia biurowe, usługi doradcze, wsparcie 
rozwojowe) 

• Przedsiębiorcze kobiety 2.0 (Projekt skierowany jest do kobiet 
niepracujących, aby pomóc im założyć własną firmę) 

• AIP (doradztwo biznesowe, doradztwo i coaching, usługi księgowe, pomoc 
prawna, szkolenia w zakresie rozruchu) 

2.3.2.3 GRECJA 

Pożyczki dla małych firm dla kobiet 

Banki :  

Kiedy banki finansują nowe przedsiębiorstwa, proszą o przygotowanie 

biznesplanu. Aplikacja jest badana przez kilka grup sprawdzających różne 

tematy, szczególnie ważne jest, aby biznesplan był jak najbardziej kompletny, 

aby uniknąć opóźnień. 

Dotacje dla małych firm dla kobiet 

 Seed Capital (http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Prosklhsh-

Ypobolhs-Protasewn-sta-Ergaleia-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-

stadio-Sporas-Seed-ICT-Fund-kai-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-

stadio-Ekkinhshs-Early-Stage-ICT-Fund-gia-epiheirhseis-ston-klado-twn-

Tehnologiwn-Plhroforikhs-kai-Epikoinwniwn-ICT-ths-Prwtoboylias-JEREMIE): 

Kapitał zalążkowy jest niewielkim funduszem na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, zazwyczaj przyznawanej konkretnym kategoriom ludności, 

takim jak ludzie młodzi lub bezrobotni. 

http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Prosklhsh-Ypobolhs-Protasewn-sta-Ergaleia-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-stadio-Sporas-Seed-ICT-Fund-kai-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-stadio-Ekkinhshs-Early-Stage-ICT-Fund-gia-epiheirhseis-ston-klado-twn-Tehnologiwn-Plhroforikhs-kai-Epikoinwniwn-ICT-ths-Prwtoboylias-JEREMIE
http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Prosklhsh-Ypobolhs-Protasewn-sta-Ergaleia-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-stadio-Sporas-Seed-ICT-Fund-kai-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-stadio-Ekkinhshs-Early-Stage-ICT-Fund-gia-epiheirhseis-ston-klado-twn-Tehnologiwn-Plhroforikhs-kai-Epikoinwniwn-ICT-ths-Prwtoboylias-JEREMIE
http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Prosklhsh-Ypobolhs-Protasewn-sta-Ergaleia-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-stadio-Sporas-Seed-ICT-Fund-kai-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-stadio-Ekkinhshs-Early-Stage-ICT-Fund-gia-epiheirhseis-ston-klado-twn-Tehnologiwn-Plhroforikhs-kai-Epikoinwniwn-ICT-ths-Prwtoboylias-JEREMIE
http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Prosklhsh-Ypobolhs-Protasewn-sta-Ergaleia-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-stadio-Sporas-Seed-ICT-Fund-kai-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-stadio-Ekkinhshs-Early-Stage-ICT-Fund-gia-epiheirhseis-ston-klado-twn-Tehnologiwn-Plhroforikhs-kai-Epikoinwniwn-ICT-ths-Prwtoboylias-JEREMIE
http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Prosklhsh-Ypobolhs-Protasewn-sta-Ergaleia-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-stadio-Sporas-Seed-ICT-Fund-kai-Kefalaio-Epiheirhmatikwn-Symmetohwn-sto-stadio-Ekkinhshs-Early-Stage-ICT-Fund-gia-epiheirhseis-ston-klado-twn-Tehnologiwn-Plhroforikhs-kai-Epikoinwniwn-ICT-ths-Prwtoboylias-JEREMIE
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2.3.2.4 GRECJA 

 

Partnership Agreement (PA) 2014-2020 (ESPA)  

( https://www.espa.gr/en/pages/staticPartnershipAgreement.aspx):  

ESPA to grecki program, który przekazuje środki z programu Unii 

Europejskiej na rzecz eliminacji nierówności między regionami UE. 

W ramach ESPA rząd dystrybuuje fundusze przeznaczone na handel, 

przetwarzanie lub produkcję podstawową. Wnioski są składane 

w okresach ograniczonych czasowo, ogłaszanych przez odpowiednie 

ministerstwa i sekretariat generalny ESPA. Oceny wniosków dokonują 

niezależni ewaluatorzy, wyniki są publikowane, a następnie realizowany 

jest okres od jednego do trzech lat na realizację każdego działania. 

Finansowanie może być procentem inwestycji lub obniżeniem podatku 

(zazwyczaj 40-60%). Wymagane są dokumenty wydatków i są one 

sprawdzane podczas kontroli na miejscu. 

Ogromną zaletą ESPA jest jej dostępność, ale ponieważ finansowanie 

wiąże się z kosztami, nie jest szczególnie przydatne dla nowych firm. 

Jest to jednak szczególnie atrakcyjna opcja do połączenia z innymi 

formami finansowania (kredyty bankowe, kapitał podwyższonego ryzyka 

itp.).Między innymi program ESPA 2014-2020 finansuje następujące 

inicjatywy: 

o Start-upy i nowa przedsiębiorczość, 

o modernizacja mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw w celu 

rozwijania ich umiejętności na nowych rynkach, 

o prowadzenia działalności za granicą. 

 

Społeczność grecka za granicą (https://envolveglobal.org/el/envolve-

awards/envolve-greece):  

https://www.espa.gr/en/pages/staticPartnershipAgreement.aspx
https://envolveglobal.org/el/envolve-awards/envolve-greece
https://envolveglobal.org/el/envolve-awards/envolve-greece
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Grecka społeczność za granicą również była aktywna i stworzyła nowe 

działania, takie jak Envolve Award Greece, która dotyczy nieoprocentowanej 

pożyczki w wysokości do 500 tysięcy euro, ze spłatą w ciągu pięciu lat. 

Zachęty podatkowe dla kobiet rozpoczynających działalność 

W Grecji zachęca się do zwiększania innowacyjności, ponieważ zgodnie 

z nowym prawem stanowym firmy produkujące produkty lub świadczące usługi 

rejestracji patentów uznawane międzynarodowo w imieniu firmy są zwolnione 

z podatku dochodowego na trzy lata. W szczególności można przewidzieć, że 

zyski przedsiębiorstwa wynikające ze sprzedaży produktów, których patent jest 

międzynarodowo uznawany w imieniu przedsiębiorstwa, są zwolnione 

z podatku dochodowego przez trzy kolejne lata, począwszy od wykorzystania, 

w którym były pierwszym dochodem ze sprzedaży produktów z patentem. 

Zwolnienie jest również przyznawane, gdy produkty są produkowane 

w instalacjach stron trzecich. 

Zwolnienie jest również przyznawane zyskom wynikającym ze świadczenia 

usług, jeżeli dotyczy patentu, który jest również uznawany na arenie 

międzynarodowej. 

Mikrofinansowanie i inny fundusz na rozpoczęcie działalności dla kobiet 

 The People’s Trust (http://www.thepeoplestrust.org): 

The People’s Trust oferuje mikro-granty dla greckich przedsiębiorców, 

którzy chcą albo stworzyć nową firmę, albo rozwinąć istniejącą firmę, ale 

mają trudności z dostępem do kredytu. Dotacja wynosi do 10 000 EUR 

na przedsiębiorstwo, które stanowi kapitał początkowy dla nowej firmy 

lub kapitał obrotowy dla istniejącej. Ten program finansowania 

koncentruje się na grupach o niskim dostępie do innych form 

finansowania. 

 Microfinancing (AFI & Eurobank) 

(https://www.eurobank.gr/el/business/proionta-kai-upiresies/proionta-

upiresies/xrimatodotiseis/anaptuksiaka/easy-afi):  

http://www.thepeoplestrust.org/
https://www.eurobank.gr/el/business/proionta-kai-upiresies/proionta-upiresies/xrimatodotiseis/anaptuksiaka/easy-afi
https://www.eurobank.gr/el/business/proionta-kai-upiresies/proionta-upiresies/xrimatodotiseis/anaptuksiaka/easy-afi
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AFI (Action Finance Initiative) to spółka cywilna non-profit. Została założona 

w Grecji w 2014 r. przez ActionAid Hellas i francuską organizację ADIE, lidera 

w dziedzinie mikrokredytów w Europie. Eurobank współpracuje z AFI w celu 

pomocy w zakresie mikrokredytów (do 15 000 EUR) osób długotrwale 

bezrobotnych, osób należących do wrażliwych kategorii obywateli 

i mikroprzedsiębiorcy bez dostępu do kredytów bankowych. Oferują im 

możliwość tworzenia własnej pracy (samozatrudnienia) lub rozwijania małych 

jednostek biznesowych i tworzenia nowych miejsc pracy. AFI zakłada 

preselekcje, szkolenia i mentoring kandydatów. Eurobank przeprowadza 

kontrolę kredytową i finansowanie. 

2.3.2.5 SŁOWENIA 

Pożyczki dla małych firm dla kobiet 

Banki: 

 www.hipkredit.si: Prosty i szybki kredyt online do 7000 EUR bez kosztów 

zatwierdzenia. 

 www.intesasanpaolobank.si: Mikrokredyty o niższym oprocentowaniu 

i kosztach, w przypadku których korzystny stały koszt miesięczny jest 

przydzielany przez cały okres spłaty pożyczki. 

 www.sparkasse.si. Atrakcyjna oferta na s.p. 

 

Usługi finansowe: 

 www.skupina8.si: Pożyczka o wartości 500 lub 1000 EUR. 

 

 Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa: 

 

 www.eng.gzs.si:  Udzielanie pożyczek z dotacją części oprocentowania 

krótkoterminowych pożyczek dla członków 

 

.Enterprise Investment Center: 

 www.pnc.si: Szybka poźyczka online od 1000 EUR do 30000 EUR. 

http://www.hipkredit.si/
http://www.intesasanpaolobank.si/
http://www.sparkasse.si/
http://www.skupina8.si/
http://www.eng.gzs.si/
http://www.pnc.si/
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Dotacje dla małych firm dla kobiet 

 Slovenski podjetniški sklad (Slovene Enterprise Fund) 

(https://www.podjetniskisklad.si/en): Środki na rozpoczęcie działalności dla 

nowopowstających innowacyjnych firm (P2A i P2B): kapitał początkowy 

dla nowych innowacyjnych firm, korzystniejsze źródła finansowania dla 

firm inwestycyjnych deweloperskich (dotacje, gwarancje), promocja 

inwestycji prywatnych (kapitał, pożyczki, gwarancje) . 

 Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja: Wsparcie dla 

tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw. 

 Zavod RS za zaposlovanje: Samozatrudnienie / granty na 

samozatrudnienie. 

 Slovenski regionalno razvojni sklad: Zachęty finansowe, zwłaszcza 

w formie funduszy zwrotnych, na inwestycje początkowe w dziedzinie 

przedsiębiorczości, rolnictwa, rozwoju regionalnego, inwestycji 

finansowych w regionalne programy gwarancji, prefinansowanie 

projektów z zatwierdzonymi funduszami europejskimi. 

 SID banka: Zapewnienie korzystnych środków finansowych dla firm, 

ubezpieczeń eksportowych. 

 Eko sklad: Zapewnienie korzystnych środków finansowych na inwestycje 

w projekty proekologiczne i efektywność energetyczną. 

Zachęty podatkowe dla kobiet rozpoczynających działalność 

Częściowe zwolnienie z płacenia składek do dwóch lat po pierwszym wpisie. – 

Jeśli ktoś otwiera firmę po raz pierwszy i opiera się na samozatrudnieniu jest 

objęty ubezpieczeniem społecznym (tylko te osoby, które są objęte 

ubezpieczeniem emerytalnym i na wypadek inwalidztwa na podstawie 

samozatrudnienia). 

 Mikrofinansowanie i inny fundusz na rozpoczęcie działalności dla 

kobiet 

https://www.podjetniskisklad.si/en
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 Vstopne točke SPOT (VEM): Informacje, podstawowe porady, 

rejestracja firmy. 

 Podjetniški inkubatorji: Wyposażone biura, firmy i inne usługi wsparcia. 

 Univerzitetni inkubatorji: Wyposażone biura, doradztwo biznesowe 

i mentoring, bezpłatne warsztaty edukacyjne: 

o Podjetniški inkubator Univerze v Mariboru 

o Ljubljanski univerzitetni inkubator 

o Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske 

 Tehnološki parki: Wyposażone biura, mentoring, doradztwo, informacje 

coworkingowe. 

 Iniciativa Start:up Slovenija: Tworzenie sieci, organizacja konkursu. 

 Mreža European Enterprise Network (EEN): Wyszukiwanie partnerów 

biznesowych, informacje, doradztwo. 

 Coworking prostori Coworking MB Hekovnik: Rozpoczęcie 

działalności, tworzenie sieci, wyszukiwanie partnerów biznesowych, 

informacje, doradztwo, szkolenia. 

 Gospodarska zbornica Slovenije: Poradnictwo, szkolenie, pomoc 

w internacjonalizacji. 

 Obrtno podjetniška zbornica Slovenije: Poradnictwo, szkolenia, 

wydawanie licencji rzemieślniczych, certyfikaty UE, certyfikaty do 

okazjonalnej działalności rzemieślniczej w Republice Słowenii, licencje 

na wykonywanie transportu. 

 Program Erasmus za mlade podjetnike: Współfinansowanie szkoleń 

z zakresu przedsiębiorczości - wymiana doświadczeń między 

przedsiębiorcami w UE. 

2.3.2.6 FRANCJA 

Pożyczki dla małych firm dla kobiet 

 

 Women-Initiated Guarantee Fund (FGIF) 

(https://www.afecreation.fr/pid14855/appuis-pour-les-femmes.html): 

Przedmiot: Ułatwienie uzyskania kredytów bankowych na pokrycie 

https://www.afecreation.fr/pid14855/appuis-pour-les-femmes.html
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zapotrzebowania na kapitał obrotowy i / lub inwestycji w fazie tworzenia, 

odzyskiwania lub rozwoju firmy. 

 The networks (http://www.ellesentreprennent.fr/pid14416/les-reseaux-au-

service-des-creatrices.html): 

Wymienione poniżej sieci krajowe są do Twojej dyspozycji, aby Cię 

powitać, poinformować i towarzyszyć Ci w edycji Twojego projektu. 

Niektóre z nich są dedykowane kobietom, inne są skierowane do 

wszystkich, ale mają konkretne działania dla kobiet. 

 The BPI France (Public Investment Bank) (http://www.bpifrance.com/): 

BPI to organizacja, która podlega nadzorowi państwa. Towarzyszy Ci 

w finansowaniu i pomocy rozwojowej. Oferuje rozwiązania w zakresie 

łączenia i gwarancji, aby przekonać bank do pomocy w Twoich projektach 

 PRI (Regional Innovation Partnerships) (https://www.bpifrance.fr/Toutes-

nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-

individuels/PRI-Faisabilite): 

o Ten instrument jest otwarty na tworzenie innowacyjnych MŚP, ale nie 

jest to jego priorytetowym celem. 

o Prowadzony jest w partnerstwie tylko z 5 regionami: Grand Est 

(Alzacja, Szampania-Ardeny, Lotaryngia), Hauts de France (Pikardia 

Nord Pas de Calais), Akwitania / Poitou Charentes, Kraj Loary, PACA. 

o Wybrane zostają najbardziej innowacyjne projekty, które otrzymają 

grant w wysokości od 100 000 do 200 000 euro na projekt. Pomoc ta 

pozwala pokryć wydatki związane ze wstępnymi badaniami i realizacją 

projektu. Jest wypłacana w 2 ratach (70% i 30%). 

o Wreszcie projekt MŚP musi trwać przez okres maksymalnie 12 

miesięcy. 

 

 

Zachęty podatkowe dla kobiet rozpoczynających działalność 

Kobiety-przedsiębiorcy są przedmiotem kilku konkretnych form wsparcia. Ta 

publiczność przedsiębiorców jest przedmiotem szczególnej uwagi. Kobiety-

http://www.ellesentreprennent.fr/pid14416/les-reseaux-au-service-des-creatrices.html
http://www.ellesentreprennent.fr/pid14416/les-reseaux-au-service-des-creatrices.html
http://www.bpifrance.com/
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-individuels/PRI-Faisabilite
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-individuels/PRI-Faisabilite
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-individuels/PRI-Faisabilite
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przedsiębiorcy napotykają czasem bardziej na skomplikowane sytuacje 

osobiste lub większą nieufność zewnętrzną. Dodatki lub specjalna pomoc 

istnieją, aby pomóc im rozwinąć projekt tworzenia firmy. 

W zakresie wsparcia wyspecjalizowane sieci istnieją od kilku lat. Sieć Les 

Premières stworzyła inkubatory przedsiębiorczości, dedykowane projektom 

tworzenia biznesu prowadzonym przez kobiety. Te kreatywne projekty muszą 

mieć innowacyjną stronę. Inkubator zapewnia kontynuację działalności twórcy 

biznesowego, ale także organizuje projekt biznesowy przez 1 rok. W ten sposób 

kreatywna kobieta biznesu rozpoczyna pierwszy rok swojej działalności. 

Sieć Force Femmes wspiera kobiety w drugiej połowie kariery, czyli w wieku 

ponad 45 lat. Podczas przygotowywania projektu biorą udział osoby 

z projektem tworzenia lub przejęcia firmy: walidacja projektu, tworzenie, 

realizacja biznesplanu itp. Actionelles wspiera również kobiety w ich projekcie 

tworzenia biznesu. Stowarzyszenie oferuje oprócz wsparcia, relacje między 

kreatywnymi kobietami i doświadczonymi właścicielami firm, aby przełamać 

izolację. Te 3 sieci niekoniecznie są obecne na całym terytorium kraju. 

Support access to financing for women entrepreneurs (https://les-

aides.fr/focus/a5Zi/les-aides-pour-les-femmes-creatrices-ou-repreneuses-d-

entreprise.html): 

W zakresie dostępu do finansowania gwarancja EGALITE Femmes została 

ustanowiona przez France Active. Jest to gwarancja bankowa, która ma ułatwić 

uzyskanie kredytów bankowych przez kobiety-przedsiębiorców. Ta gwarancja 

może zostać uruchomiona dla projektów tworzenia lub rozwoju biznesu. 

To narzędzie nie wyklucza innych pomocy dla tworzenia firm. Ale uzupełnia 

system wsparcia dla projektów tworzenia firm przez kobiety. 

Mikrofinansowanie i inny fundusz na rozpoczęcie działalności dla kobiet 

 

Pożyczka na ogół poniżej 25 000 EUR przeznaczona dla osób pragnących 

https://les-aides.fr/focus/a5Zi/les-aides-pour-les-femmes-creatrices-ou-repreneuses-d-entreprise.html
https://les-aides.fr/focus/a5Zi/les-aides-pour-les-femmes-creatrices-ou-repreneuses-d-entreprise.html
https://les-aides.fr/focus/a5Zi/les-aides-pour-les-femmes-creatrices-ou-repreneuses-d-entreprise.html
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założyć lub przejąć firmę, ale których zasoby są niewystarczające, aby 

zakwalifikować się do konwencjonalnej pożyczki. Aby skorzystać 

z mikrokredytu, kredytobiorcy musi towarzyszyć wyspecjalizowana 

i kompetentna sieć wsparcia, taka jak: „France Active”, „France Initiative”, 

„Boutiques de Gestion” lub „Fondation of 2e Chance”. Sieci te pomogą założyć 

projekt, zbadać jego prośbę o finansowanie i rozwinąć swoją działalność. 

Głównym aktorem jest ADIE (Stowarzyszenie na rzecz rozwoju inicjatywy 

gospodarczej). 

 

ADIE (https://www.adie.org/nos-actions/pour-les-femmes): 

o Uwrażliwia, prowadzi i informuje kobiety o tworzeniu 

przedsiębiorstw, z organizacją od 2015 r. corocznej kampanii 

uświadamiającej dla kobiet. 

o Promuje finansowanie projektów, z towarzyszącym mikrokredytem 

dla firm, które nie mają dostępu do kredytu bankowego. 

o Wzmacnia wsparcie twórców biznesu dzięki modułom szkoleń 

i świadomości dostosowanym do konkretnej specyfiki. 

 

 France Active (https://www.franceactive.org/): 

France Active wspiera i finansuje firmy od prawie 30 lat i zmobilizowało 

270 milionów euro na obsługę 7.400 firm w ubiegłym roku. 

Znacznie więcej niż sieć, France Active to prawdziwy ruch 

zaangażowanych przedsiębiorców, których ambicją jest budowanie 

społeczeństwa bardziej integracyjnego. Misją France Active jest 

przyspieszenie sukcesu przedsiębiorców poprzez umożliwienie im 

angażowania się. 

 

 France Initiative (http://www.initiative-france.fr/): 

Po nazwie France Initiative Network, a następnie France Initiative, sieć 

przeprojektowała swój system marek. Od 1 października 2012 r. 

Stowarzyszenie krajowe nosi nazwę Initiative France. Lokalne platformy 

i koordynacja regionalna dokonują tej samej zmiany. To coś więcej niż 

https://www.adie.org/nos-actions/pour-les-femmes
https://www.franceactive.org/
http://www.initiative-france.fr/
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tylko odwrócenie słów. Ta marka podkreśla teraz termin wspólny dla 

wszystkich: Inicjatywa, podkreślając nazwę terytorium. Towarzyszy mu 

logo, które graficznie odzwierciedla siłę sieci krajowej i jej różnorodność, 

związane z jej lokalnymi korzeniami. Wreszcie nosi podpis, który nadaje 

pełne znaczenie zbiorowemu działaniu: „Sieć, duch”. 

 

 BGE (https://www.bge.asso.fr/nous-sommes/notre-engagement.html): 

Od ponad 35 lat BGE wspiera tworzenie firm i pracuje nad tym, aby stało się 

rzeczywistością dostępną dla wszystkich. Towarzysząc przedsiębiorcom na 

każdym etapie tworzenia, od powstania po rozwój biznesu, pomaga 

każdemu, kto ma szanse na sukces. Jako sieć stowarzyszeń non-profit, 

BGE składa się z 50 stowarzyszeń z siedzibą na terytoriach, które otwierają 

perspektywy, zabezpieczają ścieżkę przedsiębiorcy i tworzą trwałe 

rozwiązania dla zatrudnienia i rozwoju lokalnego. 

 

2nd Chance Foundation (http://www.deuxiemechance.org/fr): 

Celem Fundacji Drugiej Szansy jest wspieranie osób w wieku od 18 do 62 lat, 

które przeszły trudne wydarzenia życiowe i obecnie znajdują się w bardzo 

trudnej sytuacji, ale które mają prawdziwe pragnienie powrotu. Fundacja 

Drugiej Szansy oferuje wsparcie finansowe w celu przeprowadzenia 

realistycznego i zrównoważonego projektu zawodowego: kwalifikacyjne 

szkolenie, stworzenie lub przejęcie firmy. 

 

 

https://www.bge.asso.fr/nous-sommes/notre-engagement.html
http://www.deuxiemechance.org/fr
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3 JAK POBRAĆ APLIKACJĘ DREAMY M-

LEARNING? JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU 

INTERNETOWEGO DREAMY M-LEARNING? 

Krzysztof TOMASIK & Paweł MIKŁOSZ, Danmar Computers, Poland 

3.1 WPROWADZENIE 

Aplikacja mobilna Dreamy m-Learning i portal Dreamy m-Learning zostały 

zaprojektowane, aby pomóc kobietom, które produkują rękodzieło z ich domu, 

zdobywając umiejętności mobilnej cyfrowej i przedsiębiorczości, które pomogą 

im w sprzedaży ich rękodzieła na rynkach cyfrowych, wykorzystując skutecznie 

smartfony. 

3.2 WYMAGANIA TECHNICZNE 

Aby korzystać z portalu Dreamy m-Learning, będziesz potrzebować dostępu do 

Internetu. Zalecana jest najnowsza wersja preferowanej przeglądarki 

(obsługujemy najnowsze wersje wszystkich głównych przeglądarek: Chrome, 

Firefox, Opera i Edge). Inne przeglądarki i wersje są tolerowane, ale mogą 

prowadzić do nieoczekiwanych zachowań. 

Aplikacja jest dostępna dla systemów operacyjnych Android i iOS. Minimalne 

wymagania dla Androida to Android 4.2, a dla iOS to iOS 8. Zalecamy jednak 

zaktualizowanie systemów operacyjnych do najnowszej dostępnej wersji. 

Będziesz potrzebował dostępu do Internetu w celu pobrania i aktualizacji 

aplikacji, a także niektórych części podczas korzystania z niej (np. Otwierania 

linków). 

POBIERANIE APLIKACJI 
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Aplikacja Dreamy m-Learning jest bezpłatna. Proces pobierania aplikacji zależy 

od mobilnego systemu operacyjnego. 

3.2.1 DLA IOS 

1. Uruchom App Store. 

2. Kliknij na ikonę „Szukaj” w lewym górnym rogu ekranu. 

3. Wpisz „Dreamy m-Learning” w obszarze wyszukiwania i dotknij 

przycisk wyszukiwania. 

4. Kliknij na ikonę „Pobierz” obok wyniku „Uczenie się przez sen”. 

5. Zainstaluj aplikację. 

3.2.1 DLA ANDROID 

1. Uruchom sklep Play. 

2. Kliknij na lupę w prawym górnym rogu. 

3. Wpisz „Dreamy m-Learning” i wybierz lupę na klawiaturze. 

4. Kliknij na trzy kropki po prawej stronie „Dreamy m-Learning” i kliknij 

opcję instalacji. 

3.3 TREŚĆ 

Aplikacja mobilna i portal składają się z 9 modułów: 

• Rozpoczęcie pracy - wyszukiwanie w Google i tworzenie wiadomości e-mail, 

• Networking - Integracja mediów społecznościowych, 

• Przygotowanie do tworzenia e-biznesu, 

• Procedury rejestracyjne, 

• Procedury księgowe (powszechnie stosowane w praktyce), 
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• Tworzenie faktury, 

• Źródła finansowania dla kobiet-przedsiębiorców, 

• Jak skutecznie sprzedawać produkty online - pakowanie i ładowanie 
produktów na adres, 

• Zastosowane strategie w celu zwiększenia sprzedaży online. 
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Każdy moduł jest podzielony na cztery sekcje: 

1. Podstawowe pojęcia i wyjaśnienia - Ta sekcja służy jako wprowadzenie do 
tematu. Wyjaśnia terminologię i podstawowe idee dotyczące tego tematu. 

2. Aktywne uczenie się - w tej sekcji użytkownik może uczyć się przez działanie. 

3. Quiz - Ta sekcja pomaga użytkownikowi ocenić postępy w nauce tematu. 

4. Odniesienia - jest to sekcja Cytowana literatura, która zawiera linki do źródeł. 

Każda sekcja jest dalej podzielona na ekrany. Liczba ekranów jest różna dla 

każdego modułu i zależy również od sekcji. Ekrany zawierają główną treść 

aplikacji. 

 

Figura 6: Struktura aplikacji. 
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3.3.1 JAK KORZYSTAĆ Z DREAMY-M LEARNING 

3.3.2 APLIKACJA MOBILNA 

Po uruchomieniu aplikacji zostanie wyświetlony główny ekran aplikacji (Figura 

7). Tutaj znajdziesz listę modułów. 

 

Figura 7: Główne okno aplikacji. 
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Aby wybrać moduł, dotknij go. Figura 8 pokazuje zawartość zakładki O 

projekcie po wybraniu jej na ekranie głównym. 

 

Figura 8: O projekcie. 
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Figura 9 przedstawia przykład wyglądu modułu. Aby wrócić do listy modułów, 

dotknij strzałkę obok tekstu listy Powrót do modułu w górnej części ekranu. 

Poniżej znajduje się nazwa modułu (Pierwsze kroki w tym przykładzie). Potem 

są cztery sekcje. Aby wybrać jeden, kliknij na nim. 

 

Figura 9: Cztery sekcje każdego modułu. 

Figura 10 przedstawia przykład ekranu w sekcji Podstawowe pojęcia 

i objaśnienia. Aby wrócić do listy sekcji, dotknij strzałki obok tekstu Tworzenie 

faktury (1/2) na górze ekranu. (1/2) oznacza, że jest to pierwszy ekran dwóch 
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całkowitych ekranów. Aby przejść do następnego ekranu, przesuń palcem 

w lewo. Aby przejść do poprzedniego ekranu, przesuń palcem w prawo. 

Możesz przewijać w górę iw dół, aby zobaczyć resztę tekstu, na wypadek, 

gdyby był dłuższy niż wysokość ekranu. 

 

Figura 10: Przykład ekranu 'Wstęp'.
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Figura 11 przedstawia przykład ekranu w sekcji Aktywne uczenie się. Ta 

sekcja często oferuje szczegółowe wyjaśnienie, jak wykonać określone 

działanie i zachęca do śledzenia. W przypadku iOS zawartość Active Learning 

jest dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 

 

Figura 11: Przykład ekranu 'Aktywne uczenie się'.
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W sekcji Quiz Figura 12 możesz sprawdzić swoją wiedzę. Każdy quiz zawiera 

10 pytań. Każde pytanie jest podane w zielonym polu. Możliwe odpowiedzi 

znajdują się w niebieskich polach. Jest tylko jedna właściwa odpowiedź. Aby 

wybrać odpowiedź, dotknij jej i pojawi się następne pytanie. 

 

Figura 12: Przykład pytania w sekcji 'Quiz'. 
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Po zakończeniu quizu pojawi się informacja zwrotna w formie zdania i procentu. 

Figura 13. Jeśli nie uzyskasz pożądanego wyniku, nie martw się! Możesz 

wykonać test tyle razy, ile chcesz. 

 

Figura 13: Przykładowa odpowiedź na ekranie 'Quiz'.
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W sekcji Odniesienia (Figura 14) można zobaczyć wszystkie źródła, które 

pomogły w utworzeniu modułu. Są w formie linków. Kliknij w link, aby otworzyć 

go w przeglądarce i dowiedzieć się więcej na ten temat. 

 

 

3.4 PORTAL INTERNETOWY 

Zawartość portali internetowych jest taka sama jak zawartość aplikacji mobilnej. 

Małe różnice w nawigacji zostaną wyjaśnione w tym podrozdziale. 
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Aby uzyskać dostęp do portalu, otwórz przeglądarkę internetową, wpisz adres 

i naciśnij enter. Rysunek 15 przedstawia główny ekran aplikacji. 

 

Figura 14: Główny ekran portalu.
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Po lewej stronie ekranu znajduje się lista modułów (Figura 16). Aby uzyskać 

dostęp do modułu, kliknij go. Zostanie wyświetlony ekran tytułowy wraz 

z informacjami. 

Powyżej i pod każdą częścią modułu znajdują się dwa przyciski: Następny 

i Poprzedni. Aby kontynuować lekcję, kliknij przycisk Następny, aby wrócić, 

naciśnij przycisk Poprzedni. Zauważ, że przycisk Poprzedni na rysunku 16 jest 

częściowo przezroczysty. Oznacza to, że jesteś na początku modułu i nie 

możesz go kliknąć. To samo dzieje się z przyciskiem Dalej, gdy jesteś na końcu 

modułu.

 

Figura 15: Moduły i ekran tytułowy modułu. 
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Aby wybrać odpowiedź w sekcji Quiz, kliknij odpowiedź, która Twoim zdaniem 

jest właściwa, a następnie naciśnij Wyślij. Następnie przejdziesz do następnego 

pytania. Podobnie jak w przypadku aplikacji mobilnej, na koniec quizu zostanie 

wyświetlony wynik. 

 

Figura 16: Sekcja Quiz w portalu.
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Jak już wcześniej wspomniano, gdy jesteś na końcu modułu, przycisk Dalej 

będzie częściowo przezroczysty (Figura 18). Końcowa sekcja to Referencje. 

Tutaj możesz kliknąć linki, aby otworzyć stronę internetową z większą ilością 

informacji, naciśnij przycisk Poprzedni, aby wrócić lub kliknąć inny moduł 

w lewej części ekranu, aby przeczytać informacje w innym temacie. 

 

Figura 17: Koniec modułu: Referencje. 
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4 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

Altan DIZDAR & Ertugrul DIZDAR, ORKON INTERNATIONAL ENGINEERING TRAINING 

CONSULTING INC, Ankara, Turkey 

4.1 PYTANIA DOTYCZĄCE STRUKTURY PROJEKTU 

Jak mogę skontaktować się z projektem DREAMY m-LEARNING? 

Możesz skontaktować się przez: 

dreamy.learning@gmail.com 

afikad@afikad.org.tr 

altan.dizdar@orkon.info 

alev.soylemez@gmail.com 

tajnistvo@pef.uni-lj.si 

Jaki jest cel śledzenia projektu DREAMY m-LEARNING? 

Możesz zarabiać z domu tworząc swoje rękodzieło, postępując zgodnie 

z podpowiedziami zawartymi w projekcie DREAMY m-LEARNING. 

Jakie są produkty projektu? 

Są to: 

 Strona internetowa :www.dreamy-m-learning.org, 

 Raporty krajowe, 

 Moduły szkoleń, 

 Aplikacja mobilna na iPhone'a i androidy oraz 

 Podręcznik marzycielskiego uczenia się. 

Jaki jest cel korzystania z urządzeń mobilnych w projekcie DREAMY 

m-LEARNING? 

mailto:dreamy.learning@gmail.com
mailto:afikad@afikad.org.tr
mailto:altan.dizdar@orkon.info
mailto:alev.soylemez@gmail.com
mailto:tajnistvo@pef.uni-lj.si
http://www.dreamy-m-learning.org/
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Urządzenia mobilne mają ogromny potencjał poszerzenia dostępu do 

kształcenia dorosłych i mogą wspierać dorosłych w formalnych 

i pozaformalnych możliwościach edukacyjnych. Celem jest pomoc w zdobyciu 

umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczych w zakresie sprzedaży swoich 

wyrobów rękodzielniczych na rynkach cyfrowych za pomocą wydajnych 

smartfonów. Zgodnie z celem projektu opracowano prostą platformę 

programową opracowaną na inteligentnej aplikacji telefonicznej dla mobilnej 

platformy wielojęzycznej iOS i Android w celu dostarczania treści 

użytkownikom. Treści są też dostępne na stronie internetowej. 

Kto może skorzystać z projektu, czy są jakieś ograniczenia? 

Nie, nie mamy żadnych ograniczeń dotyczących korzystania z Projektu, każdy 

może dołączyć do naszego Projektu. 

Które kraje są zaangażowane w projekt? 

Turcja, Francja, Grecja, Polska, Słowenia 

Jak finansowany jest projekt? 

Projekt jest finansowany przez Turecką Agencję Narodową i Komisję 

Europejską. 

Czy teraz można być partnerem projektu? 

Nie, tego już nie, ale możesz być partnerem kolejnego projektu. 

W jakich językach można znaleźć dokumenty projektu? 

 Tło i analiza potrzeb, raport SOTA 

o angielski 

o francuski 

o grecki 

o słoweński 

o polski 
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o turecki 

 m-Kurs szkoleniowy 

o angielski 

o francuski 

o grecki 

o słoweński 

o polski 

o turecki 

 Portal internetowy Dreamy m-Learning 

o angielski 

o francuski 

o grecki 

o słoweński 

o polski 

o turecki 

 Aplikacja mobilna i interfejs sieciowy 

o angielski 

o francuski 

o grecki 

o słoweński 

o polski 

o turecki 

 Podręcznik marzycielskiego uczenia się? 

o angielski 

o francuski 

o grecki 

o słoweński 

o polski 

o turecki 

Jak nazywa się aplikacja mobilna? 
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Nazwa aplikacji mobilnej to „DREAMY m-LEARNING”. 

Jak mogę pobrać aplikację? 

Możesz pobrać aplikację przez link:  https://dcnet.eu/dreamy/dreamy.apk 

Jakiego rodzaju telefonu muszę użyć, aby przejść do aplikacji mobilnej? 

Do korzystania z aplikacji mobilnej można używać wszystkich rodzajów 

smartfonów. 

4.2 PYTANIA OGÓLNE O TREŚCI PROJEKTU 

Jakie są różnice między Internetem a siecią? 

Internet łączący komputer z innymi komputerami na całym świecie to sposób na 

przesyłanie treści. Aby uzyskać dostęp do Internetu i dowolnej strony 

internetowej lub innej zawartości, musisz uzyskać dostęp do Internetu. Internet 

jest częścią Internetu udostępniającą informacje. Sieć wykorzystuje również 

przeglądarki, takie jak Google lub Internet, aby uzyskać dostęp do dokumentów 

internetowych zwanych stronami sieci Web, które są połączone ze sobą za 

pomocą hiperłączy. 

Co to jest Google+? 

Jest to projekt społecznościowy Google, mający na celu umożliwienie 

kontaktowania się ludzion, w nieco inny sposób niż w przypadku innych 

serwisów społecznościowych. 

Czym jest Wikipedia? 

Jest to bezpłatna, otwarta encyklopedia zawierająca treści online stworzona 

dzięki wspólnym wysiłkom społeczności użytkowników znanych jako 

Wikipedyści. Każdy zarejestrowany na stronie może utworzyć artykuł do 

publikacji; Rejestracja nie jest wymagana do edycji artykułów. 

https://dcnet.eu/dreamy/dreamy.apk
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Czym jest LinkedIn? 

Jest to serwis społecznościowy zaprojektowany specjalnie dla społeczności 

biznesowej. Celem tej witryny jest umożliwienie zarejestrowanym użytkownikom 

tworzenia i dokumentowania sieci osób, które znają i którym ufają zawodowo. 

Jak i gdzie możemy sprzedawać nasze ręcznie robione przedmioty przez 

Internet? 

Internet to wyjątkowe miejsce marketingowe, które promuje i sprzedaje ręcznie 

wytwarzane produkty klientom na całym świecie. 

Jakie są nazwy najlepszych stron internetowych do sprzedaży rzemiosła? 

Etsy, Amazon, Bonanza, eBay, ArtFire, DaWanda, Zibbet. 

Dlaczego obrazy produktów są ważne? 

Wiek, w którym żyjemy, to taki wiek, że wizualność ma ogromne znaczenie. 

Kiedy ludzie myślą lub coś robią, zawsze projektują kształt w swoim umyśle. 

Ludzki umysł pracuje nad przekształceniem czegoś, co jest abstrakcyjne, 

w konkretne. Dlatego produkty wizualne mają duże znaczenie w sprzedaży 

produktów. 

Jak możemy sprzedawać nasze produkty na Instagramie? 

Sprzedaż swoich produktów na swojej stronie internetowej nie jest już jedynym 

sposobem na zysk. Wraz ze stale rosnącą popularnością handlu 

społecznościowego, nigdy nie było więcej sposobów na sprzedaż online 

i promowanie swojej marki. Z ponad 700 milionami użytkowników Instagram 

szybko staje się potęgą handlu społecznościowego. Około 80 procent 

Instagrammerów śledzi biznes na Instagramie, a 60 procent twierdzi, że używa 

go do odkrywania nowych produktów. 
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Jak wybrać odpowiedni projekt logo? 

Podejmując decyzję o projektowaniu logo, należy pamiętać o kilku rzeczach, 

które pomogą firmie nadać jej tożsamość. Jeśli chcesz mieć kreatywne logo dla 

swojej firmy, spróbuj najpierw zainspirować się, patrząc na koncepcje 

odnoszących sukcesy marek. 

Jaka jest strategia cenowa dla e-commerce (ustalanie ceny dla mojego 

produktu)? 

W środowisku zakupów online najlepszą rzeczą jest zapoznanie się z ceną 

produktu. Klientowi łatwiej będzie kupić produkt, gdy zobaczy produkt w dobrze 

zaprojektowany sposób na platformie wraz z jego kosztem. 

Jaka jest różnica między marką a znakiem towarowym? 

Nazwa firmy / handlowa to nazwa lub sposób na pomoc w identyfikacji firmy, 

podmiotu lub osoby fizycznej. Jest to oficjalna nazwa, pod którą wymieniony 

podmiot lub osoba prywatna decyduje się na prowadzenie działalności 

gospodarczej (nazwa handlowa kontra nazwa, Do You Know the Difference?, 

2017). 

Znak towarowy to słowo, fraza, logo, symbol, projekt, kolor lub kombinacja 

jednego lub większej liczby tych elementów, które odróżniają produkty / usługi 

jednej firmy od innych (Cameron 2017; Shravani, 2017). 

Jaka jest różnica między nazwą firmy a nazwą prawną? 

Nazwa firmy to oficjalna nazwa osoby lub podmiotu, który jest właścicielem 

firmy. To prawna nazwa firmy. Nazwa firmy jest używana na formularzach 

rządowych i aplikacjach (Cameron, 2017). 

Kiedy należy używać legalnej nazwy lub nazwy handlowej? 

Przy komunikacji z rządem lub innymi przedsiębiorstwami należy używać 

legalnej nazwy. Na przykład nazwa prawna firmy powinna być używana 
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podczas składania zeznań podatkowych, zakupu nieruchomości lub 

wypisywania czeków. Firma może używać nazwy handlowej do celów 

reklamowych i handlowych. Często jest to nazwa, którą ogół społeczeństwa 

widzi na plakatach, w internecie i reklamach (nazwa firmy, nazwy handlowe 

i nazwy prawne, 2018). Zasadniczo nazwa prawna dotyczy procedur 

rządowych, nazwa handlowa dotyczy public relations. 

Co to jest rejestracja marki? 

Opracowanie i wprowadzenie nowej marki wymaga zainwestowania znacznego 

kapitału finansowego, umysłowego i emocjonalnego, dlatego rejestracja marki 

lub ochrona prawna nowej marki powinna być priorytetem dla każdego nowego 

przedsięwzięcia biznesowego . Dotyczy to tego, czy nowa marka jest nową 

firmą, nowym produktem lub usługą, czy nowym biznesem online (What is 

Brand Registration, 2018). 

Jak zarejestrować znak towarowy dla nazwy firmy? 

Każdy kraj ma własne biuro do rejestracji nazwy lub logo znaku towarowego. 

Ponadto w każdym kraju obowiązują inne procedury zgodne z przepisami 

i regulacjami krajów. Aby zarejestrować znak towarowy, firma lub osoba 

powiązana musi uiścić opłatę rejestracyjną. 

Jak otworzyć konto firmowe dla mojego Start up’u? 

Biznesowe konto bankowe pozwala łatwo śledzić wydatki, zarządzać 

wynagrodzeniami pracowników, przekazywać finanse inwestorom, otrzymywać 

i wpłacać depozyty oraz dokładniej planować budżet. Utworzenie konta 

bankowego firmy wymaga prostych kroków, aby szybko rozpocząć pracę 

(Agrawal, 2016): 

• Określ, jakich kont potrzebujesz, 

• Wybierz swój bank, 
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• Uzyskaj nazwę firmy, 

• Uzyskaj dokumenty w OrderGet Ready to Accept Payments. 

Jaka jest różnica między kartą kredytową a kartą debetową? 

Karta kredytowa to karta, która pozwala pożyczyć pieniądze na linię kredytową, 

zwaną inaczej limitem kredytowym karty. Karta służy do wykonywania 

podstawowych transakcji, które są następnie odzwierciedlane na rachunku. 

Karty debetowe pobierają pieniądze bezpośrednio z konta czekowego podczas 

dokonywania zakupu. Może to potrwać kilka dni, aby to nastąpiło, 

a wstrzymanie może upłynąć przed zakończeniem transakcji (Caldwell, 2009). 

Co to jest system płatności e-commerce? 

System płatności e-commerce (Co to jest system płatności elektronicznych ?, 

2017) to sposób dokonywania transakcji lub płacenia za towary i usługi za 

pośrednictwem nośnika elektronicznego, bez korzystania z czeków lub gotówki. 

Co to jest konfigurowanie płatności automatycznych? 

Automatyczna płatność za rachunki (Kagan, 2008) to przelew pieniężny 

zaplanowany na ustaloną z góry datę, aby zapłacić rachunek powtarzalny. 

Automatyczne płatności za rachunki to rutynowe płatności dokonywane z konta 

bankowego, maklerskiego lub wspólnego funduszu na rzecz dostawców. 

Jak możemy zaakceptować płatność online za pomocą karty kredytowej, 

karty debetowej lub PayPal? 

Umożliwienie klientom płacenia kartą kredytową w witrynie jest najbardziej 

podstawowym sposobem akceptowania płatności online. Aby zaoferować tę 

funkcję swoim klientom, będziesz chciał zdecydować, czy chcesz mieć własne 

dedykowane konto sprzedawcy, czy skorzystać z pośredniego konta 

posiadania. Małe firmy lub organizacje, które chcą akceptować płatności kartą 

kredytową online za usługi, subskrypcje lub produkty sprzedawane na stronie 
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internetowej, mogą dodawać przyciski PayPal do dowolnej witryny (Gable, 

2019). 

Czego wymaga system bezpiecznych płatności online, gdy chcemy go 

używać? 

Bezpieczeństwo online (Brophy, 2019) to coś, co dotyczy nas wszystkich jako 

konsumentów. Jako właściciel firmy jest to jeszcze ważniejsze. Biorąc płatności 

online, bierzesz odpowiedzialność za ochronę danych swoich klientów, 

a bezpieczne zarządzanie nimi może być kosztownym obciążeniem. Możesz 

jednak ułatwić sobie korzystanie z rozwiązania płatniczego zgodnego ze 

standardem PCI. Zgodność z PCI odnosi się do zasad i przepisów regulujących 

ochronę danych. 

Jakie są rozwiązania płatności online, z kartą, fakturą i bankiem? 

Płatności online (definicja systemów płatności online, n.d.) są dokonywane 

natychmiast, więc są wygodne i oszczędzają dużo czasu.Tak zwane „portfele 

online” umożliwiają swoim klientom: 

1. Płacić online, ujawniając dane swojej karty kredytowej, 

2. Zapłacić fakturę. 

3. Dokonać przelewu na konto bankowe. 

Czym jest wirtualny punkt sprzedaży (POS)? 

Wirtualny punkt sprzedaży (MyPOS Mobile Payment Solution, 2018). Jest to 

bramka płatności, która umożliwia sprzedawcom internetowym i sprzedawcom 

usług ręczne autoryzowanie transakcji kart zainicjowanych przez kupującego. 

Proces ten znacznie rozszerza źródła płatności i skraca czas procesu płatności, 

zwiększając bezpieczeństwo. 

Jak mogę utworzyć podpis elektroniczny? 

Pojawiły się nowe możliwości biznesowe, ponieważ internetowe systemy 

transakcyjne są przenoszone online. Korzystanie z podpisu elektronicznego 

w procesach biznesowych w formie papierowej, takich jak faktury, umowy, 
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e-maile itp., jest ważne dla usprawnienia działalności. Istnieje wiele platform do 

pobrania podpisu elektronicznego. Jednym z nich jest DocuSign. DocuSign to 

bezpłatna i wygodna platforma do podpisu elektronicznego, która może być 

używana w telefonach komórkowych. Jest dostępny na: iPhone, iPad, Android 

i Windows. 

Jak działa mikrofinansowanie? 

Instytucje mikrofinansowe oferują „mikrokredyty” pożyczkobiorcom wraz 

z pomocą (finansowanie nowej firmy lub planu ekspansji, płacenie za pilne 

potrzeby rodziny, ułatwianie mobilności w celu uzyskania pracy itp.), Mimo że ci 

kredytobiorcy nie oferują solidnej gwarancji spłaty. Dochód generowany przez 

działalność gospodarczą kredytobiorców mikropożyczkowych umożliwia im 

spłatę salda pożyczki. 

Co mogą zaoferować anioły biznesu? 

Anioły biznesu mogą zaoferować: 

• zastrzyk gotówki za stosunkowo niewielkie kwoty, które w przeciwnym razie nie 
byłyby dostępne za pośrednictwem kapitału wysokiego ryzyka, 

• często śledzić późniejsze rundy finansowania dla tej samej firmy, 

• są na ogół zainteresowani zaangażowaniem się w projekt, działając jako 
przewodnik lub mentor, 

• inwestują swój czas, a także umożliwiają połączenia z większą siecią, oferują 
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorcy w nowym przedsięwzięciu biznesowym 

Czy są jakieś fundusze dla kobiet założycieli? 

 500 Women: Funding Flawless Female Founders, 

 Astia: Sieć oferująca dostęp do kapitału i szkoleń dla kobiet 

przedsiębiorców, 

 BBG (Built By Girls) Ventures: Inwestuje w start-up’y z przynajmniej 

jedną kobietą, 

 Chloe Capital: Pomoc w początkowej fazie dla firm kierowanych przez 

kobiety, 

http://500.co/500-women/
http://www.astia.org/
http://www.bbgventures.com/
https://chloecapital.com/
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 Female Founders Fund: Invwestuje w start-up’y prowadzone przez 

kobiety, 

 Golden Seeds: Sieć inwestorów pomagających kobietom 

przedsiębiorcom, 

 Intel Capital Diversity Fund: Fundusz inwestujący w kobiece start-up’y, 

 Mergelane: Inwestor w biznesy kobiece (Boulder, CO), 

 Next Wave Impact: Innowacyjny fundusz pomagający kobietom 

w początkowych fazach prowadzenia firmy, 

 Pipeline Fellowship: Kobiety inwestujące w kobiety, 

  Women’s Venture Fund: Wspiera przedsiębiorców poprzez kursy, 

konsultacje, kredyty i inne. 

Jaka jest efektywna wysyłka i jej strategia realizacji? 

Wysyłka jest jednym z kluczowych kroków w celu zapewnienia klientowi 

wydajnego produktu, z idealnymi kosztami związanymi z produkcją towarów, 

dotarciem do klienta i otrzymaniem płatności. Aby bezpiecznie dostarczyć 

produkt przy efektywnych kosztach dla klienta, należy wziąć pod uwagę pewne 

czynniki, takie jak miejsce docelowe, specyfikacja zawartości, waga, wymiary 

itp. 

Czy jest lepiej, jeśli oferujemy bezpłatną wysyłkę do klientów? 

Bezpłatna wysyłka może zostać zdefiniowana z minimalną ilością zamówienia 

lub minimalną liczbą przedmiotów. Oferowanie bezpłatnej wysyłki to jeden ze 

sposobów na zwrócenie uwagi klienta. Ogólnie rzecz biorąc, oczywiste jest, że 

wyświetlanie „bezpłatnej wysyłki” w sprzedaży zapewnia znaczną przewagę 

nad konkurentami w tej samej dziedzinie. (Znak towarowy a marka: wszystko, 

co musisz wiedzieć, 2018). 

http://femalefoundersfund.com/
http://www.goldenseeds.com/
http://www.intelcapital.com/advantage/diversity-fund.html
http://www.mergelane.com/
https://nextwaveimpact.com/
http://www.pipelinefellowship.com/home/
http://www.wvf-ny.org/
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5 PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI, TAKTYKA DLA 

ZAANGAŻOWANIA RYNKÓW CYFROWYCH 

I SPOŁECZNOŚCI 

Janez JAMŠEK, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia 

 

W przypadku mikroprzedsiębiorstw marketing cyfrowy jest obecnie niezwykle 

ważną szansą, ponieważ ma ogromny wpływ na ich sukces. Chociaż jego 

otoczenie zmienia się szybko, zyskuje coraz większą wagę. Współczesne 

kluczowe strategie w budowaniu silnej relacji z klientami to: przyciąganie 

klientów, angażowanie interesów i udziału klientów, zatrzymywanie klientów, 

poznawanie preferencji klientów i nawiązywanie kontaktów z klientami. 

5.1 MARKETING CYFROWY 

Marketing cyfrowy stwarza możliwości rozwoju udanych przedsiębiorstw 

w sposób, który wcześniej nie był możliwy dla małych firm (Eid i El-Gohary, 

2013), i staje się coraz ważniejszym źródłem przewagi konkurencyjnej zarówno 

w biznesie, jak i w rynkach konsumenckich (Leeflang i in., 2014). Istniejąca 

literatura pokazuje, że digitalizacja we wszystkich jej odmianach jest związana 

z rozwojem małych firm, ich wydajnością i konkurencyjnością. Rola kapitału 

ludzkiego w rozwoju mikroprzedsiębiorstw może być nawet większa niż 

w małych firmach (Clark i Douglas, 2014). 
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Figura 18: Narzędzia marketingu cyfrowego pomagające w nawiązywaniu relacji biznesowych 
(Nikunen, 2017). 

 

Jeśli przedsiębiorca ma wiedzę na temat alternatywnych narzędzi cyfrowych 

i sposobów ich wykorzystania, może osiągnąć pozytywny wpływ. Model 

marketingu cyfrowego, rysunek 1, przedstawia fazy (a-d) budowania relacji 

z klientami poprzez marketing cyfrowy, przy czym każdy element zawiera wiele 

różnych czynników, które firmy muszą wziąć pod uwagę. 

(a) Pierwszy element, przyciągający klientów, obejmuje sposób, w jaki firmy 

mogą przekonać klientów do odwiedzenia ich strony internetowej. Stworzenie 

odpowiedniej strony internetowej jest wymagane do udanego marketingu 

cyfrowego (Rahimnia i Hassanzadeh, 2013). Eid i El-Gohary (2013) twierdzą, 

że strony internetowe jako narzędzie cyfrowe zawierają możliwości szybkiego 
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i ekonomicznego dotarcia do wielu rynków. Marketing treści stał się również 

jedną z najważniejszych strategii dla firm, które chcą maksymalizować zyski 

poprzez reklamowanie produktów i usług na konkurencyjnych i ograniczonych 

rynkach (Rahimnia i Hassanzadeh, 2013). Wydaje się, że marketing stron 

internetowych i treści wpływa na dwa elementy budowania relacji z klientami: 

angażowanie interesów klientów i ich udział oraz zatrzymywanie klientów. 

Aktywna i ciągła odnowa oraz dynamiczny rozwój treści stron internetowych to 

kluczowe strategie, ponieważ konsumenci nie wracają na strony internetowe 

bez powodu (Teo, 2005). Jednym z najbardziej znanych narzędzi cyfrowych, 

wykorzystywanych niezależnie przez mikroprzedsiębiorstwa, jest Facebook. 

Jednym z najbardziej korzystnych narzędzi w stosowaniu tej strategii jest 

optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (Teo, 2005). Narzędzia marketingu 

w wyszukiwarkach i analityki to najbardziej opłacalne i odpowiednie narzędzia 

cyfrowe dla mikroprzedsiębiorstw. 

(b) Angażowanie interesów i udziału klientów, ma na celu promowanie 

interakcji i transakcji po przekonaniu klientów do odwiedzenia strony 

internetowej. Na przykład marketing treści i handel elektroniczny mogą być 

wykorzystywane jako instrumenty do wzbudzania zainteresowania 

angażowaniem się w transakcje sprzedaży i subskrypcje biuletynu (Teo, 2005). 

Mikroprzedsiębiorstwa są świadome znaczenia stron internetowych, jednak 

najczęściej przedsiębiorcy indywidualni mają tylko swoje dane kontaktowe na 

swojej stronie internetowej. Wstępne ramy tego elementu to blogi, content 

marketing, strona internetowa i handel elektroniczny. Inne narzędzia 

wykorzystywane przez mikroprzedsiębiorstwa to zazwyczaj filmy, które są 

publikowane w YouTube, optymalizacja pod kątem wyszukiwarek i wiadomości 

e-mail. 

(c) Trzeci element, zatrzymanie klientów, skupia się na przywracaniu 

klientów do stron internetowych firmy. Stałe utrzymywanie komunikacji jest 

konieczne przy budowaniu relacji z klientami, a ciągłe wykorzystanie zasobów 

jest niezbędne w marketingu cyfrowym (Kierzkowski i in., 1996). 
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Mikroprzedsiębiorstwa, które działają dłużej, rozumieją znaczenie, podczas gdy 

firmy rozpoczynające działalność nie mają dużej bazy klientów. Potencjalnymi 

narzędziami są blogi, Facebook, content marketing, e-mail i strona internetowa.  

(d) Poznawanie preferencji klienta obejmuje zbieranie informacji o obecnych 

i potencjalnych klientach za pomocą ankiet online. Dostarczanie 

niestandardowych produktów i usług może generować wyjątkowe odczucia 

wśród klientów. Mikroprzedsiębiorstwa są coraz bardziej zainteresowane 

automatyzacją, aby dowiedzieć się, w jakimi produktami klienci zostali 

zapoznani na stronie internetowej. Niniejszym można skontaktować się 

z klientem za pośrednictwem konkretnego produktu. Cały czas zmierzamy do 

tego, aby firmy starały się poznać klientów potajemnie, podczas gdy ankiety za 

pośrednictwem e-maili i Facebooka w poznawaniu klientów są rzadko 

wykorzystywane. 

(e) Relacja z klientami oznacza zindywidualizowaną komunikację, która jest 

kluczową strategią w dostarczaniu najwyższej wartości klientom. Ten piąty 

element ma kluczowe znaczenie, ponieważ przy wielu okazjach jest wymagany 

jako punkt wyjścia do marketingu cyfrowego w celu wzmocnienia istniejących 

działań biznesowych (Kierzkowski i in., 1996). Firmy mogą jednak nie mieć 

informacji na temat preferencji klientów i wiedzy na ich temat, na których 

mogłyby opierać swoje dostosowane strategie. E-mail jest przykładem jednego 

z narzędzi cyfrowych piątego elementu (Teo 2005). Ten element jest często 

pozostawiony w mikroprzedsiębiorstwach. Ci, którzy zrozumieli sytuację, starają 

się świadczyć usługi osobiste, ale w postaci cyfrowej bardzo niewielu. 

Znaczenie wykorzystania komunikacji z klientami nie jest jeszcze zrozumiałe. 

Uznane narzędzia w ramach teoretycznych to Facebook, e-mail i internet. 

Znaczenie marketingu mobilnego jest ogromne dla wszystkich firm, także dla 

mikroprzedsiębiorstw. Obecnie firmy nie prowadzą marketingu, co nie jest 

zgodne z marketingiem mobilnym. Marketing mobilny stał się popularny, gdy 

stworzenie responsywnej witryny stało się opłacalne. 
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5.2 STRONA FACEBOOKOWA BIZNESU 

Oprócz prywatnego profilu na Facebooku można otworzyć konto przeznaczone 

dla małej firmy. Właściciele małych firm, którzy korzystają z portali 

społecznościowych, skutecznie są w stanie promować swoje firmy w potężny 

sposób, a jednym z najlepszych sposobów jest użycie strony biznesowej na 

Facebooku (FBP) (Gregory, 2018). 

Strona biznesowa na Facebooku umożliwia bezpośredni kontakt z grupą 

docelową. Fani są tam, ponieważ wiedzą o Twojej firmie i chcą się dowiedzieć 

więcej. Chociaż z pewnością spodziewają się otrzymywać przydatne informacje 

ze swojej strony na Facebooku, możesz również zbierać od nich przydatne 

informacje dzięki ich udziałowi. Facebook Insights dostarcza także przydatnych 

informacji na temat Twoich fanów i ich interakcji na Twojej stronie. Jako 

mikrokosmos rynku docelowego, fani Facebooka mogą wiele powiedzieć o tym, 

czego chcą, poprzez interakcję, komentarze i opinie. Należy również wziąć pod 

uwagę grupy na Facebooku. FBP oferuje zwiększoną ekspozycję na 

potencjalnych klientów. Skieruj reklamy na osoby, które już interesują się Twoją 

działalnością. Jest prawie pewne, że wielu z nich polubi Twoją stronę. Jeśli 

jesteś firmą lokalną, kieruj reklamy do klientów w promieniu 10–20 km. Reklamy 

mogą Cię kosztować więcej, ale Likes i potencjalni klienci są bardziej 

precyzyjnie ukierunkowani. 

Powiązania społeczne i autentyczna komunikacja stanowią integralną część 

mediów społecznościowych. Facebook daje możliwość dołączenia twarzy, 

nazwy i osobowości do marki. W taki sposób możesz humanizować swoją 

firmę. Podczas gdy Twoja strona na Facebooku może reprezentować Twoją 

firmę, pozwala ona również pokazać ludzką stronę swojej firmy poprzez 

indywidualne rozmowy, osobiste ciekawostki i interakcje z innymi firmami. 

Nawet jeśli zautomatyzujesz części aktywności w mediach społecznościowych, 

możesz dopasować się do umiarkowanej ilości komunikacji na miejscu, aby 

stworzyć bogatsze, bardziej „ludzkie” relacje. 
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Strony na Facebooku są doskonałym miejscem do gromadzenia klientów, 

potencjalnych klientów i fanów w celu dostarczania opinii, dzielenia się 

obawami i oferowania rady. Możesz zbudować społeczność na swojej stronie 

na Facebooku na wiele sposobów, poprzez: 

 zamieszczanie przydatnych, istotnych i interesujących linków 

 proszenie fanów o udział w komentarzach 

 organizowanie konkursów i promocji 

 zapewnienie miejsca na pozostawienie recenzji i innych opinii 

 oferowanie zachęt do aktywności na stronie 

Jeśli strona na Facebooku, którą tworzysz dla swojej firmy, skutecznie łączy 

ludzi, możesz rozwinąć lojalną społeczność, która będzie się rozwijać. Co 

więcej, FBP gromadzi potencjalnych klientów w postaci adresów e-mail, dzięki 

czemu możesz skontaktować się z obserwatorami poza Facebookiem. Jest to 

sprawdzony system działający także poprzez konkursy, prezenty i biuletyny. 

Wysyłaj informacje pocztą e-mail konsekwentnie, ale nie częściej niż raz lub 

dwa razy w tygodniu, korzystając z przydatnych informacji, które również 

prowadzą do Twojej witryny. To także sposób na budowanie lojalności wobec 

marki. Jeśli konsekwentnie dostarczasz cenne i rozrywkowe treści, Twoi 

obserwatorzy pozostaną lojalni, nawet jeśli popełnisz błędy. W dzisiejszych 

czasach ludzie szukają firm online, aby znaleźć cos do kupienia i przeszukują 

głównie media społecznościowe. Jeśli Twoi obserwatorzy widzą, że jesteś 

aktywny i elastyczny, są znacznie bardziej skłonni do współpracy z Tobą niż 

firma bez obecności na Facebooku lub ze źle prowadzoną stroną. 

Facebook może być skutecznym sposobem kierowania ruchu do witryny i bloga 

Twojej firmy. Twoje posty, linki i inne działania, które są zawarte na Twojej 

publicznej stronie na Facebooku, mogą również dać Ci optymalizację pod 

kątem wyszukiwarek (SEO), jeśli są indeksowane przez wyszukiwarki. Wraz 

z szybkością mediów społecznościowych i dodawaniem nowej wagi do 

informacji udostępnianych za pośrednictwem kanałów społecznościowych, 
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posiadanie strony na Facebooku wypełnionej bogatą treścią odnoszącą się do 

Twojej firmy może pomóc zwiększyć rankingi w wyszukiwarkach. Inteligentni 

właściciele FBP wykorzystują swoje strony do kierowania ruchu na swoje strony 

internetowe. Jeśli wszystko, co robisz na FBP to zarabianie na swoich postach, 

to naprawdę jesteś artystą, a nie marketerem. Facebook generuje obraz 

miniatury o pełnej szerokości, jeśli Twoja strona go udostępnia. Ponieważ 

zwracają większą uwagę, te szersze obrazy są bardziej podatne na kliknięcie, 

rysunek 2. 

 

Figura 19: Pełny obrazek na FBP (Ayres, 2019). 

 

Przykład Starbucks, rysunek 20, wygląda jak post fotograficzny, ale 

w rzeczywistości jest linkiem. Kliknięcie zdjęcia przeniesie Cię do artykułu CNN. 

Zamieszczanie linków do Twojej witryny jest istotną częścią każdej strategii 
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treści na Facebooku. Naszym celem jest kierowanie ruchu za pomocą tych 

postów, niekoniecznie zarabianie na Facebooku (Ayres, 2019). 

Twoja konkurencja już to ma. Robienie czegoś po prostu dlatego, że 

konkurencja to robi, nie jest wystarczającym powodem, ale jeśli chodzi o media 

społecznościowe, brak strony na Facebooku lub obecność w innych sieciach 

społecznościowych może kosztować możliwości - zwłaszcza jeśli konkurencja 

korzysta z mediów społecznościowych i dobrze ich używa. 

Markowa strona na Facebooku dla Twojej firmy może być skutecznym 

sposobem na zwiększenie zasięgu i zwiększenie świadomości na temat firmy 

w Internecie. Większość ludzi na Facebooku odwiedza stronę codziennie, więc 

regularne aktualizacje statusu, udostępniane linki i filmy oraz inne informacje 

dają Ci możliwość codziennego łączenia się z klientami. Biznesowa strona na 

Facebooku pozwala na codzienne przedstawianie swojej firmy swoim klientom. 

Z ponad 2,2 miliardami aktywnych użytkowników Facebooka, począwszy od 

2017 r., coraz większa liczba konsumentów korzysta z witryny, aby znaleźć 

produkty, usługi i marki, aby rozwiązać codzienne problemy. Facebook i inne 

sieci społecznościowe ułatwiają potencjalnym klientom znalezienie Cię. A kiedy 

to robią, często pamiętają Twoją markę i dzielą się nią z własnymi znajomymi. 

FBP zapewnia informacje, które oferują przydatne analizy (Penaflorida, 2018). 

Są łatwe do zrozumienia i dostarczają przydatnych informacji dla właścicieli 

firm. Możesz zobaczyć, ile masz stron, zasięg swoich postów, zaangażowanie 

strony, wydajność postu itp. Możesz dowiedzieć się, jak działają konkretne 

posty, poznać płeć i demografię Twoich fanów itp. Jeśli porównasz to 

z prowadzeniem reklamy w lokalnej gazecie, nie masz żadnych statystyk 

dotyczących liczby osób odwiedzających Twój sklep / stronę internetową na 

podstawie reklamy, rysunek 21. 
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Figura 20: Narzędzia analityczne Facebooka (Ayres, 2019). 
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Obniżenie wydatków marketingowych za pomocą FBP. Nie ma kosztów 

uruchomienia FBP. Po prostu skorzystasz ze zdjęć wykonanych przez Twoją 

firmę. W niektórych przypadkach jest to lepsze niż kreatywny obraz projektanta. 

Koszty pojawiają się, gdy zaczynasz płacić za reklamy, aby uzyskać polubienia 

strony, zwiększyć liczbę postów i prowadzić sponsorowane artykuły. Są to 

wszystkie działania, dzięki którym możesz zwiększyć swoją popularność. 

Reklamy FBP są stosunkowo tanie w porównaniu z tradycyjnymi reklamami 

drukowanymi, radiowymi lub telewizyjnymi i są 1000 razy bardziej 

ukierunkowane. Zdecydowana większość użytkowników Facebooka korzysta 

z witryny za pomocą urządzeń mobilnych, a ponadto wiele z nich korzysta tylko 

z urządzenia mobilnego. Ta tendencja rośnie, dlatego coraz ważniejsze jest, 

aby Twoja firma była obecna na Facebooku. 

 

Figura 21: Screenshot ze smartfona (Ayres, 2019). 
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FBP optymalizuje stronę zarówno dla urządzeń stacjonarnych, jak i mobilnych. 

Gdy ludzie oglądają Twój FBP na urządzeniu mobilnym, widzą wyświetlone 

godziny pracy, lokalizację, adres, opinie i numer telefonu, do których można 

uzyskać bezpośredni dostęp z aplikacji mobilnej Facebook, rysunek 22. 

Interesująca nowa funkcja na stronach Facebooka pozwala firmom szpiegować 

konkurentów. Nie oznacza to, że możesz sprawdzić ich sprzedaż lub wyniki 

z reklam. Jest to sposób, aby zobaczyć, jak inni na Twoim obszarze i niszy 

rozwijają się na Facebooku. Tuż nad zdjęciem z okładki powinieneś zobaczyć 

coś takiego jak na rysunku 4. 

 

 

 

Figura 22: Możliwość zobaczenia konkurencji na Facebooku (Ayres, 2019). 

Kliknij „+ Dodaj 5 stron”, Facebook wyświetli sugestie dotyczące 

konkurencji w Twojej okolicy w tej samej (lub podobnej) niszy. Facebook 

pozwala wybrać więcej niż 5, jeśli chcesz. Po kliknięciu przycisku 

„Gotowe” oryginalny obraz wyświetlany nad zdjęciem okładki zostanie 

zastąpiony ramką pokazującą podobną liczbę stron konkurenta i ile ta 

liczba wzrosła w tym tygodniu. Jeśli spojrzysz na strony do obejrzenia 

i zobaczysz, że strona eksplodowała i zyskała wiele nowych polubień, 
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możesz odwiedzić tę stronę, aby zobaczyć, co robią dobrze. Czasami 

tylko niewielka motywacja może spowodować, że złamiesz złe nawyki na 

Facebooku i poprawisz swoje posty i reklamy. 
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6 POTENCJALNE WYZWANIA KOBIET - JAK JE 

PODEJMOWAĆ 

Veysi DEMIR, Family and social policies directorate of Ayonkarahisar (AFASPIM), Turkey 

Przez całą historię kobiety spotykały się z wieloma problemami w życiu 

społecznym. Chociaż problemy te różnią się w zależności od kraju i kultury, 

główne problemy są takie same w każdym społeczeństwie. Jeśli kobieta bierze 

udział w życiu biznesowym, oprócz jej roli w rodzinie, problemy, z jakimi się 

boryka, stają się coraz większe. Ponieważ problemy zmieniają się w zależności 

od poziomu rozwoju kobiet w kraju, ich poziomu wykształcenia i stanu 

dochodów, kobiety, które mają niższy poziom wykształcenia i niższy stan 

dochodów, stoją w obliczu tych problemów w większym stopniu i mają więcej 

trudności w rozwiązywaniu tych problemów. 

Kiedy kobiety tworzące grupę docelową projektu Dreamy m-learning zaczną 

zajmować się handlem elektronicznym z domu, będą podejmować nowe 

obowiązki oprócz obowiązków rodzinnych, a także będą stawiać czoła różnym 

problemom podczas zakładania i prowadzenia firmy. W tej części zostaną 

przedstawione podstawowe problemy, jakie kobiety napotkają i ich możliwe 

rozwiązania. 

 PROBLEMY Z RODZINAMI 

6.1.1 REALIZACJA ŻYCIA RODZINNEGO I BIZNESU 

Chociaż życie kobiet różni się w zależności od społeczeństw, ich role rodzinne 

są zasadniczo podobne, ale w niektórych społeczeństwach odpowiedzialność 

i zdolności tych ról są znacznie bardziej absorbujące, uważa się, że kobiety są 

bardziej odpowiedzialne w zarządzaniu rodziną. Ponadto uważa się, że opieka 

nad dziećmi, prace domowe, opieka nad osobami starszymi i pacjentami to 

praca kobiet, więc na kobietach mogą wywierać taką presję. Mimo że to 
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postrzeganie zaczęło się zmieniać w ostatnich latach, podejście kulturowe 

może powodować te obowiązki w podświadomości kobiet. 

Jedną z największych trudności, z jaką kobiety-przedsiębiorcy się spotykają, 

jest presja społeczna. Przebywanie między domem a pracą i koncentracja na 

obu stronach może stać się trudnym procesem dla kobiety. Wraz z rosnącymi 

obowiązkami i naciskmi społecznymi rośnie poczucie presji u kobiet. 

Zwłaszcza kobiety-przedsiębiorcy z dziećmi, pacjentami i starszymi krewnymi 

mogą napotkać na taki problem częściej. Dbanie o dzieci i utrzymywanie życia 

biznesowego w tym samym czasie może sprawić, że życie biznesowe stanie się 

bardziej stresujące. 

Problemy te utrudniają przedsiębiorczym kobietom pracę, ale nie przeszkadzają 

im w pracy. Wiele kobiet-przedsiębiorców może osiągnąć pomyślne wyniki, 

prowadząc życie rodzinne i biznesowe. W tym miejscu należy ustalić pewne 

zasady w relacjach z rodziną i uczynić życie rodzinne zgodnym z własną 

inicjatywą. Dystrybucję pracy i dzielenie się pracą można wykonać, prosząc 

o pomoc członków rodziny. 

ZMIERZAJĄC DO ZADOWOLENIA 

Ze względu na fakty kulturowe kobiety są często uważane za zobowiązane do 

dobrego traktowania innych i do zadowolenia innych ze względu na ich rolę. 

Życie z tymi wzorcami może również wywołać poczucie przekonywania 

wszystkich kobiet-przedsiębiorców. Oczekiwania rodziny i środowiska 

zaprzeczają lub uniemożliwiają kobietom przedsiębiorcom dygresję ich 

tradycyjnych ról i wejście w życie biznesowe. 

Dzięki działaniom edukacyjnym i motywacyjnym przygotowanym przez państwo 

i organizacje pozarządowe, kobiety mogą być uświadamiane na temat 

spełniania oczekiwań społecznych i rodzinnych, a także można wyjaśnić 

kobietom, że takie oczekiwania nie powinny przekraczać pewnego zakresu ich 

życia. 
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NALEŻNA POWAGA 

Wiele kobiet, które chcą być zaangażowane w życie zawodowe lub założyć 

własną firmę, nie są traktowane poważnie i nie mają wsparcia. Podczas gdy 

kobiety, które wierzą w siebie i są pewne siebie, kontynuują swoje inicjatywy 

bez uwzględnienia reakcji z zewnątrz, kobiety bez pewności siebie kontynuują 

swoje życie bez realizacji zaplanowanych inicjatyw. Szkolenie motywacyjne 

prowadzone przez państwo i organizacje pozarządowe oraz działania, 

w których mogą znaleźć wzorce, mogą zwiększyć pewność siebie kobiet. 

Ponieważ kobiety, które nabierają pewności siebie, mogą wyrażać się lepiej, 

mogą łatwo przekonać innych i tym samym są traktowane poważnie. 

PROBLEMY ZWIĄZANE Z E-COMMERCE 

6.1.2 PROBLEM BEZPIECZEŃSTWA W E-COMMERCE 

Pomimo rosnącego wykorzystania aplikacji internetowych i handlu 

elektronicznego, największą przeszkodą w rozwoju handlu elektronicznego jest 

bezpieczeństwo. 

Kwestie bezpieczeństwa, które mogą pojawić się w działalności komercyjnej 

przez Internet, mogą obejmować (Adam i in., 1999: 124): 

 Dostęp do nieautoryzowanych zasobów sieciowych, 

 Zniszczenie informacji, 

 Modyfikowanie informacji, 

 Przekazywanie informacji osobom nieupoważnionym, 

 Kradzież informacji i zasobów sieciowych, 

 Odmowę usług i informacji wysłanych lub otrzymanych, 

 Żądanie otrzymania lub wysłania informacji, które nie zostały odebrane 
lub wysłane. 

Rozwiązania problemu bezpieczeństwa w handlu elektronicznym można 

analizować w trzech grupach: 
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Zapory ogniowe. Użytkownicy mogą wejść do systemu przy użyciu nazwy 

użytkownika, hasła, internetowego adresu IP lub nazwy domeny. Zapora tworzy 

przeszkodę między siecią korporacyjną a zewnętrznym Internetem. Osoby 

nieupoważnione nie mogą uzyskać dostępu do komputerów bezpośrednio 

w sieci. 

Szyfrowanie i bezpieczeństwo transakcji. Szczególnie ważne jest, aby 

informacje były przesyłane do odbiorcy bez ryzyka kradzieży i wymiany 

podczas przesyłania informacji przez kanały. Narzędzia stosowane w tych 

metodach w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa to certyfikaty 

cyfrowe, podpisy cyfrowe i elektroniczne oraz organy zatwierdzające. 

Protokoły bezpieczeństwa sieci WWW i bezpieczeństwa internetowego. 

W handlu elektronicznym ważne jest, aby użytkownik powiadomił o swojej 

tożsamości drugą stronię, a druga strona poinformowała użytkownika o jej 

tożsamości. Różne internetowe protokoły bezpieczeństwa zostały opracowane 

specjalnie dla zakupów internetowych i elektronicznych systemów płatności 

przez Internet. 

6.1.3 PROBLEM OPODATKOWANIA W E-COMMERCE 

Wraz z rozwojem globalizacji i technologii problem opodatkowania pojawia się 

od początku. 

Łatwość przenoszenia kapitału i pracy z krajów o wysokich podatkach do innych 

krajów, realizacja produkcji wielonarodowych firm w więcej niż jednym kraju, 

pojawienie się wirtualnych firm z rozwojem Internetu i handlu elektronicznego, 

brak pewności lokalizacji tych firm, obecność firm i klientów w różnych krajach, 

a zatem różne czynniki, takie jak przepisy podatkowe, to tylko niektóre 

z przyczyn, które powodują opodatkowanie. 

W wyniku badań przeprowadzonych w ramach OECD, poniżej przedstawiono 

zasady, które należy rozważyć w celu skutecznego i odpowiedniego 

opodatkowania Internetu (Ekin, 1998: 119): 

https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-angielski/Protokoły
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-angielski/ezpieczeństwa
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-angielski/sieci
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-angielski/WWW
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-angielski/i
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-angielski/ezpieczeństwa
https://pl.pons.com/tłumaczenie/polski-angielski/internetowego
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1. System powinien być sprawiedliwy: podatnicy w tej samej sytuacji powinni 

być opodatkowani w taki sam sposób, jeśli dokonują podobnych transakcji. 

2. System powinien być prosty: koszty zarządzania organów podatkowych 

i koszty odwołania powinny być niskie. 

3. Wynik podatkowy transakcji musi być znany z góry, a podatnik musi 

wiedzieć, co jest opodatkowane i gdzie zapłacić ten podatek. 

4. System musi być włączony: straty podatkowe powinny być zminimalizowane. 

5. Należy unikać odchyleń gospodarczych: decyzje spółki powinny być 

podejmowane raczej w celach komercyjnych niż podatkowych. 

6. System powinien być wystarczająco elastyczny i dynamiczny: decyzje 

podatkowe powinny być zgodne z rozwojem technologicznym i handlowym. 

6.1.4 PROBLEMY W PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNEJ 

6.1.4 TRADYCYJNE SYSTEMY PŁATNOŚCI 

Tradycyjne systemy płatności, takie jak gotówka, karta kredytowa i przelew 

środków z punktu sprzedaży (EFT / POS), są obecnie niewystarczające 

z powodu braku bezpieczeństwa lub niewystarczającej wydajności systemów. 

Nowe koncepcje, takie jak cyfrowe pieniądze, elektroniczny portfel, Inteligentna 

karta, elektroniczne pieniądze zmniejszają problemy, które pojawiają się 

w ramach elektronicznych systemów płatności. Rozwój i poprawa 

bezpieczeństwa elektronicznych systemów płatności poprawi również handel 

elektroniczny. Ponieważ jest to najważniejsza przeszkoda dla szybkiego 

rozwoju handlu elektronicznego, problem bezpiecznej płatności jest 

priorytetowy. 

6.1.5 PROBLEM PRYWATNOŚCI 

Aby konsumenci mogli dokonywać transakcji przez Internet, konieczna jest 

ochrona danych osobowych i prywatności oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
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systemu. Fakt, że dane osobowe mogą być łatwo dostępne, a informacje 

mogoą nie być utrzymane w tajemnicy powoduje, że konsumenci są niepewni. 

Ta niepewność jest najważniejszym problemem w rozpowszechnianiu handlu 

elektronicznego, a zwłaszcza w pracy przedsiębiorców prowadzących 

działalność w domu. Aby zwiększyć i upowszechnić wiarygodność handlu 

elektronicznego, należy uregulować zasady i procedury dotyczące 

umieszczania i przetwarzania informacji związanych z osobami fizycznymi, 

należy stosować sankcje karne wobec tych, którzy ich nie przestrzegają, oraz 

należy zapewnić prawa i gwarancje prawne. 

6.1.6 PROBLEMY W DOSTAWIE I CELACH 

W rozwoju handlu elektronicznego i jego wpływu na gospodarkę istnieją dwa 

ważne problemy logistyczne; Są to płatności i dystrybucja. W przypadku taniej, 

wygodnej i terminowej dostawy paczek, główną przeszkodą jest dystrybucja 

paczek i odprawa celna. Ze względu na procedury odprawy celnej zakłada się 

znaczne koszty na paczkę. Kolejne międzynarodowe negocjacje handlowe 

zapewniają znaczne obniżenie opłat celnych, ale procedura administracyjna 

dotycząca poboru podatków nadal wymaga reform. 

6.1.7 PROBLEM OCHRONY KONSUMENTÓW 

Przy omawianiu ochrony konsumentów w handlu elektronicznym należy 

rozważyć dwie kwestie. Pierwsza; Handel elektroniczny obejmuje dwie różne 

kategorie handlowe. Pierwsza obejmuje wybór, zamówienie, a nawet płatność 

towarów fizycznych przez Internet. 

W tego typu handlu Internet jest wykorzystywany głównie jako środek 

zamówienia pocztą, a dostawa produktu odbywa się tradycyjnymi środkami, 

takimi jak dostawa pocztą. 

Dlatego problemy konsumentów związane z tym procesem można rozwiązać 

w sposób podobny do rozwiązań problemów napotykanych przy zakupach za 

pośrednictwem poczty lub sprzedaży bezpośredniej. 
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Transakcje w drugiej kategorii obejmują na przykład handel towarami zwanymi 

towarami cyfrowymi; oprogramowanie, muzyka i towary podobne do filmów. 

Wybór, zamówienie, płatność i dostawa towarów odbywa się całkowicie 

w środowisku wirtualnym, a tradycyjne metody nie są wykorzystywane. Takie 

transakcje dotyczą nowych i różnych kwestii. Drugą kwestią, którą należy 

rozważyć, jest nieograniczony handel elektroniczny. 

Problemy konsumenckie napotykane w handlu elektronicznym w tym samym 

kraju można rozwiązać metodami podobnymi do tych, które występują w innych 

sposobach handlu. 

Jednak w przypadkach, w których konsument i sprzedawca znajdują się 

w różnych krajach, w rozwiązywaniu problemów konsumenckich napotykają 

poważne problemy. 

W obecnych aplikacjach handlu elektronicznego wskaźnik nieuczciwych 

i oszukańczych zachowań wzrasta. Zgodnie z szacunkami 10% wolumenu 

transakcji e-commerce jest wykonywane jako nieuczciwe zachowanie (Online 

Brokerage, 1999: 85). 

Pokazuje to, że w miarę jak życie konsumentów staje się łatwiejsze dzięki 

handlowi elektronicznemu, wzrasta również ryzyko strat. Ze względu na 

wyjątkową charakterystykę i transgraniczny charakter handlu elektronicznego 

coraz trudniej jest chronić konsumentów przed oszukańczym zachowaniem. 

Jeśli sprzedawca znajduje się poza krajem, w którym znajduje się konsument, 

konsument nie może uzyskać niezbędnych informacji o sprzedającym. 

Nawet jeśli konsument zna przepisy dotyczące ochrony konsumentów w kraju, 

napotyka przeszkody, na przykład w poszukiwaniu praw za pomocą 

międzynarodowych połączeń telefonicznych, kosztów postępowania i śledzenia, 

problemów językowych i innych powodów. 

Jednym z głównych problemów, z jakimi spotykają się konsumenci, jest to, że 

nie mogą ustalić, gdzie sprzedawca ma zamiar zwrócić produkt. Problemu tego 
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nie ma w towarach fizycznych. Ponieważ zamówione towary trafiają do 

kupującego z dokumentami, takimi jak paragony i faktury, łatwo jest określić 

tożsamość i adres sprzedawcy na podstawie tych dokumentów. Jednakże 

w przypadku towarów cyfrowych trudno jest zidentyfikować sprzedawcę, 

ponieważ produkt dociera do konsumenta online. W ramach rekompensaty za 

wadliwe towary tradycyjny system odpowiedzialności za produkt nie działa. 

W niektórych krajach przyjęty jest system zwrotu kosztów w celu ochrony 

konsumenta przed wadliwymi towarami, zwłaszcza w płatnościach 

dokonywanych kartą kredytową, i próbuje się określić podstawowe zasady tego 

systemu w ramach OECD. Można podsumować, że wystawcy kart płatniczych 

zgadzają się spłacić pieniądze zapłacone przez konsumentów z powodu 

wadliwych towarów w obecności określonych warunków. W związku z tym 

konieczne jest przygotowanie przepisów prawnych, ochrona nieuczciwych 

zachowań, informowanie i edukowanie biznesu i społeczeństwa oraz 

zachęcanie sektora do ustanowienia własnych mechanizmów kontroli 

wewnętrznej. Ustawa o ochronie konsumentów nie obejmuje pojęć związanych 

z handlem internetowym. Sprzedaż online może być oceniana poprzez 

sprzedaż bezpośrednią. Ale to nie wystarczy, prawo powinno zostać ponownie 

przeanalizowane . 

ZAPISY ELEKTRONICZNE 

Prowadzone są międzynarodowe badania dotyczące rozstrzygnięcia znaczenia 

zapisów elektronicznych. W wielu krajach transakcje prawne o wartości ponad 

20 milionów mogą być udowodnione jedynie przez rozstrzygające dowody 

(określony przepis, czyn). W przypadku dowodów na transakcje poniżej 20 

milionów możliwe jest, że zapisy elektroniczne można uznać za dowód. 

Zgodnie z prawem podatkowym, książki handlowe nie mogą być 

przechowywane elektronicznie. Równolegle z rozwojem technologicznym, 

rejestry przechowywane w formie mikrofilmów lub mikrofiszek, a także zapisy 

komputerowe powinny być zawarte w systemie prawnym poprzez 
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wprowadzanie zmian w odpowiednich przepisach i normach dotyczących 

prowadzenia takich rejestrów. 

6.1.8 PROBLEMY SĄDOWNICTWA 

Handel elektroniczny dostarczył przedsiębiorstwom i krajom nowych możliwości 

w handlu międzynarodowym, ale jednocześnie pojawiły się nowe problemy we 

wdrażaniu przepisów dotyczących sporów dotyczących transakcji handlowych. 

Badania pokazują, że skargi klientów zwiększają się w przypadku zakupów 

transgranicznych. Rozwiązanie tych problemów zajmuje dużo czasu, ponieważ 

należy określić lokalizację sprzedawcy, prawo, które zostanie zastosowane, 

język i koszt. 

6.1.9 OCHRONA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO 

Handel w Internecie obejmuje również licencjonowanie i sprzedaż kapitału 

intelektualnego. Aby poprawić ten handel, sprzedawcy muszą zapewnić, że ich 

kapitał intelektualny nie zostanie skradziony, a kupujący muszą wiedzieć, że 

produkty są oryginalne. Istnieje potrzeba zorganizowania międzynarodowych 

konwencji, aby zapobiec kradzieży praw autorskich, patentów i znaków 

towarowych. 

Nawet jeśli postęp technologiczny, taki jak metody szyfrowania, pomaga 

zapobiegać piractwu i oszustwom, należy stworzyć skuteczną infrastrukturę 

prawną w celu ochrony kapitału intelektualnego lub rozwiązania go w przypadku 

pojawienia się problemu (A Framework for Global Electronic Commerce, 1997: 

8). Prawa własności intelektualnej mają ważne miejsce w rozwoju handlu 

ideami i działaniami kulturalnymi. Rozwój technologiczny ułatwił dostęp do 

informacji i ich kopiowanie. Jednocześnie nowe technologie ułatwiają 

podejmowanie działań przeciwko nim. 

W niektórych przypadkach sektor prywatny poczynił postępy we wdrażaniu 

wspólnych standardów ochrony praw własności intelektualnej w nowych 

produktach i usługach multimedialnych. Poza organizacjami międzynarodowymi 
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rządy pracują również nad ustaleniem wspólnych standardów. W celu rozwoju 

handlu elektronicznego poszczególne kraje muszą natychmiast wdrożyć te 

umowy w swoim prawie krajowym (Demontaż barier w globalnym handlu 

elektronicznym, 2000: 21). 

6.1.10 PRAWA AUTORSKIE 

Internet zapewnia tani kanał dystrybucji informacji i rozrywki, taki jak film, 

muzyka i książki. Zamiast rozpowszechniać fizyczne kopie filmów lub książek, 

pobieranie jest łatwiejsze i tańsze. Z tych powodów produkty, które nie uzyskały 

pozwolenia na korzystanie z praw autorskich, są sprzedawane po wysokiej 

cenie w Internecie (Demontaż barier w globalnym handlu elektronicznym, 2000: 

21) . 

Aby ograniczyć te działania, podejmowane są wysiłki na szczeblu krajowym 

i międzynarodowym. W większości krajów można znaleźć przepisy dotyczące 

tego problemu, ale nie stanowi to skutecznego rozwiązania problemu. Prawa 

autorskie zyskują na znaczeniu w dzisiejszym świecie. Przykładem jest 

Konwencja Berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych. Wszystkie 

kraje będą mogły uzyskać ochronę praw autorskich w ramach tej umowy. 

W grudniu 1966 r. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej-WIPO 

opracowała umowę z Berna, która doprowadziła do powstania nowych 

wytycznych dotyczących ochrony. Organizacja opracowuje zasady 

zapewniające, że możliwości handlowe oferowane przez komunikację cyfrową 

nie są szkodliwe. 

PRAWA PATENTU I ZNAKU TOWAROWEGO 

Ochrona praw patentowych jest niezwykle ważna z punktu widzenia utrzymania 

ulepszeń w technologii, komputerach, sprzęcie i oprogramowaniu oraz 

narzędziach komunikacyjnych. Promocja i ochrona patentowalnych innowacji, 

które powstają w wyniku rozwoju komercyjnego w Internecie, jest niezwykle 

ważna dla przyszłości handlu elektronicznego. Aby spełnić te cele, US Patent 

and Trade Mark Office (PTOJ) kontynuuje prace nad poprawą współpracy 
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w zakresie ochrony praw patentowych z sektorem prywatnym. Biuro publikuje 

również publikacje na temat praw patentowych. 

Biuro przyjmuje następujące zasady dotyczące praw patentowych: 

• Opracowanie umów patentowych w celu stworzenia bezpiecznych ram 

dla handlu elektronicznego, 

• Interwencje w działania wykonywane bez zgody właściciela patentu, 

• Zachęcanie krajów do opracowania skutecznych i sprawiedliwych 

mechanizmów ochrony w celu ochrony praw patentowych, 

• Opracowanie odpowiednich międzynarodowych standardów ochrony 

praw patentowych. 

Z drugiej strony, poważne problemy pojawiają się ze względu na podobny znak 

towarowy tych samych produktów i usług różnych stron. Kraje stosują różne 

standardy w tym zakresie. Konflikty występują szczególnie wtedy, gdy ta sama 

nazwa jest zarejestrowana w Internecie. Znak towarowy w Internecie spełnia 

funkcję rozpoznawania. Ogólnie rzecz biorąc, opisy takie jak adresy nie chronią 

kapitału intelektualnego. Z drugiej strony ochrona tych nazw jest bardzo ważna, 

a sądy nadały tej kwestii szczególną wagę w ostatnim czasie. Do tej pory spory 

między prawami do nazw handlowych a prawami własności handlowej zostały 

rozwiązywane w drodze negocjacji i sądów. Niewątpliwie umowa może 

rozwinąć samoczynnie działający mechanizm w celu rozwiązania potencjalnych 

konfliktów między wykorzystaniem praw do nazw a wykorzystaniem znaków 

towarowych. Nie ma więc potrzeby iść do sądu. W rzeczywistości taka sytuacja 

może stworzyć bardziej stabilne środowisko biznesowe w Internecie (Ekin, 

1998: 126). 
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NIELEGALNE PUBLIKACJE 

W Internecie obecność nielegalnych lub szkodliwych treści jest również 

problemem. Istnieje sprzeczność między wolnością słowa a bezpieczeństwem, 

ludzką moralnością i podobnymi wartościami. 

Niektóre informacje nie są dostępne w Internecie. Na przykład tworzenie bomb 

(Ekin, 1998: 123). Przepływ informacji przez Internet musi być bezpłatny i nie 

podlegać rygorystycznej kontroli. Zgodnie z tradycyjnymi narzędziami Internet 

pozwala użytkownikom chronić siebie lub swoje dzieci przed treściami, których 

nie chcą. Na przykład rodziny mogą uniemożliwić swoim dzieciom dostęp do 

pewnych informacji lub uzyskiwanie dostępu do niezatwierdzonych stron 

internetowych. Technologie filtrowania są teraz dostępne. Przepisy dotyczące 

treści są również dostępne w radiu i telewizji, ale wprowadzenie tych samych 

przepisów w Internecie zapobiegnie wzrostowi i ekspansji Internetu. Z tego 

powodu nie powinno być rygorystycznych przepisów, samoregulacja przemysłu, 

dostosowanie konkurencyjnego systemu i stosowanie łatwych w użyciu 

rozwiązań technicznych (takich jak technologie filtrowania i systemy weryfikacji 

wieku) powinny być wspierane. (Ramy globalnego handlu elektronicznego, 

1997: 7). 

W kwietniu 2000 r. Ustawa o ochronie prywatności dzieci została wprowadzona 

w Stanach Zjednoczonych w celu uniemożliwienia dzieciom dostępu do 

nielegalnych i budzących zastrzeżenia stron internetowych oraz zapewnienia 

poufności i bezpieczeństwa informacji zebranych od dzieci. (Jak przestrzegać 

zasady ochrony prywatności dzieci w Internecie, 2001). 

6.1.11 PROBLEMY Z FUNDACJĄ 

Podstawą handlu elektronicznego są podstawy komunikacji i technologie 

informacyjne. W krajach słabo rozwiniętych lub rozwijających się koszty 

komunikacji są wysokie, wyposażenie technologiczne jest niewystarczające, 

a świadczone usługi są niewygodne i zawodne. Oprócz linii telefonicznych 

można wykorzystać nowe systemy, takie jak kable światłowodowe, satelity lub 
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telewizję kablową, aby zapewnić sprawny przepływ informacji. Ale 

najważniejszym problemem napotkanym podczas korzystania z nich jest koszt. 

Aby zapewnić długoterminowy sukces Internetu, konieczne jest ustanowienie 

standardów technicznych w takich kwestiach, jak płatności elektroniczne, 

bezpieczeństwo, prawa autorskie i technologie komunikacyjne. Standardy te 

powinny promować konkurencję i zmniejszać niepewność na rynku światowym. 

W szczególności muszą być zgodne z międzynarodowymi standardami. 

6.1.12  DŁUGI PROCES DOSTAWY 

Jednym z najczęstszych problemów, z którymi borykają się witryny handlu 

elektronicznego, są procesy przesyłek niezarządzanych. Ponieważ długotrwałe 

procesy dostaw mają negatywny wpływ na lojalność klientów wobec klientów, 

proces dostawy musi być zarządzany w koordynacji z firmami spedycyjnymi. 

Przekazywanie informacji o opóźnionych przesyłkach klientom, błędy 

kompensacyjne z kodami prezentowymi lub rabatowymi pozytywnie wpływają 

na lojalność klientów. 

NIEWYSTARCZAJĄCE INFORMACJE O PRODUKCIE 

Szczegółowe informacje o produktach zawartych w witrynach e-commerce, 

specyfikacjach technicznych, okresie gwarancji produktu i warunkach 

użytkowania powinny być wyraźnie określone. Niedokładne lub niekompletne 

informacje mogą zostać przekierowane na stronę jako zwrot lub anulowanie 

sprzedaży, co powoduje utratę klientów. 

6.1.13 WYSYŁANIE ZŁYCH PRODUKTÓW 

Jednym z głównych problemów każdej firmy e-commerce jest szybka akcja firm 

e-commerce w przypadku niewłaściwej dostawy produktów. Witryny, które 

starają się zrekompensować błąd, powinny poprawić mechanizmy kontroli 

zamówień i spróbować odzyskać satysfakcję swoich klientów, oferując takie 

opcje, jak prezent lub kupon rabatowy na zadowolenie klienta. 
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7 HISTORIE SUKCESU KOBIET, KTÓRE SĄ MIKRO 

PRZEDSIĘBIORCAMI 

Artemis DRIVA, Panagiotis KENTERLIS & Lila ANTHOPOLOU, IDEC, Peiraias, Greece 

David RIHTARŠIČ, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia 

Martine GAURY & Sigrid TERWOLBECK, Guimel, La teste de buch, Archachon, France 

Samiye HANCIOGLU, Yasemin BOR & Merve SENSOY, Afikad, Afyonkarhisar, Turkey 

Malgorzata MIKLOSZ, Danmar Computers, Rzeszow, Poland 

 

Wszystkie pięć krajów (Turcja, Francja, Polska, Słowenia i Grecja) 

uczestniczących w projekcie Dreamy m-learning zostało poproszonych 

o przesłanie dwóch historii sukcesu kobiet, które są mikroprzedsiębiorcami do 

IDEC. IDEC zebrał wszystkie historie, które można pogrupować według 

obszaru, w którym każda firma jest aktywna. Dlatego powstały cztery kategorie. 

 

Pierwszy dotyczy odzieży i obuwia. Znalazło się tutaj pięć historii jest tutaj 

podzielonych na kategorie: 

1. „So beach” z Francji, która produkuje inteligentne torby i ręczniki 

plażowe. Mogą być noszone na ramieniu, mają wygodną poduszkę 

i praktyczne woreczki. 

2. Hockshop „Pełna szafa” z Polski, który jest rodzajem sklepu 

używanego, który oferuje wybrane ubrania wysokiej jakości. Zapewnia 

również doradztwo przy wyborze produktów, tak aby zaspokoić 

indywidualne potrzeby klientów. 

3. „Cemile Gul” z Turcji, oferuje ubrania ozdobione turecką sztuką 

ręczną, a większość z nich jest wykonana ręcznie. Ubrania te mogą być 
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tekstyliami domowymi, wieczorowymi, kaftanami nocnymi 

i indywidualnymi ubraniami projektowymi. 

4. „Sklep pasmanteryjny” z Turcji, który sprzedaje ręcznie robione 

przedmioty i materiały. Wszystkie wykonane przedmioty są zrobione 

recznie. 

5. „Sandalem” z Grecji rozpoczął jako mały sklep internetowy na 

Facebooku, który sprzedawał ręcznie robione sandały ozdobione przez 

Helen. Teraz sprzedaje również dekorowane buty baleriny, buty 

i skórzane torby. 

Drugi dotyczy usług kosmetycznych. Trzy historie są tutaj podzielone na 

kategorie: 

1. „XAXI nails” z Polski, którego celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług 

kosmetycznych dla kobiet. Częścią świadczonych usług są manicure, pedicure, 

makijaż ślubny i regulacja brwi. 

2. „Kozmetika” ze Słowenii to salon kosmetyczny, który oferuje swoim klientom 

szeroki zakres wysokiej jakości usług kosmetycznych. Każdy klient jest 

traktowany indywidualnie i oprócz usługi oferowane są odpowiednie produkty 

do pielęgnacji domowej. 

3. „Pink Panda” ze Słowenii ze swoim sklepem internetowym „licila.si” oferuje 

materiały do makijażu, pomaga innym kobietom w makijażu i dobraniu 

odpowiednich produktów, a także w produktach do pielęgnacji skóry. 

Trzeci dotyczy jedzenia: 

„Les pepites noires” z Francji promuje lokalne produkty i trufle (świeże 

i gotowane) zebrane przez Isabelle i jej wyszkolone psy. Posiada również 

stronę internetową, na której oferowane są przepisy kulinarne. 

Czwarty dotyczy sklepu internetowego dla przedmiotów kościelnych: 
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1. „Theodor” z Grecji, to sklep internetowy, który sprzedaje przedmioty 

kościelne w Grecji i wkrótce zostanie otworzony też w Rosji. Na stronie można 

przeglądać wszystkie przedmioty, a także znaleźć oferty specjalne. 

Powyższe historie sukcesu zostały szczegółowo przedstawione w poniższych 

tabelach. 

7.1 ODZIEŻ I BUTY 

7.1.1 SO-BEACH z Francji 

Historia założenia firmy Sklep w Arcachon nieopodal plaży, który otworzyła 

Clara Costa z akcesoriami plażowymi, oferuje 

trzydzieści modeli torebek w różnych kolorach. 

Obecnie SO-BEACH jest zarejestrowanym 

francuskim znakiem towarowym. Koncepcja torby 

So-Beach jest chronionym modelem. Projektantką 

jest młoda kobieta pochodzenia portugalskiego, po 

raz pierwszy wyprodukowała torby w Portugalii, 

a od 1 kwietnia 2017 r. torba plażowa SO-BEACH 

jest produkowana we Francji. 

Produkcja została przekazana stowarzyszeniu 

FRINGUETTE w Biganos. 

Pomysł na biznes Clara Costa wynalazła torbę plażową, która służy 

również jako ręcznik, noszony na ramieniu. 

Brała udział w konkursie Lépine. 

Produkty i usługi W rodzinnym warsztacie w Portugalii produkuję 

ręczniki i gąbki. Tkaninę kupuję w Bordeaux. 
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Clara Costa oferuje trzydzieści modeli toreb 

w różnych kolorach. 

Rynek i marketing 

 

Na rynku w Arcachon i La Teste: Clara prezentuje 

swoje modele.Konkurencja zostaje pokonana. 

Każdym model ma oryginalny fason.Tkaniny można 

również spersonalizować. 

Produkt Clary szybko zdobywa wielu klientów, 

dzięki reklamie, np.:Artysta tatuażu z Gujan-

Mestras narysował wzór reprodukowany na całej 

długości tkaniny, a  budowniczy łodzi z La Teste-

de-Buch oferuje je klientom ze zdjęciem swojej 

łodzi. 

Wyzwania i przeszkody Clara szyje ręcznik, aby był praktyczny, wygodny 

i estetyczny. Po wielu manipulacjach znalazła 

sprytne rozwiązanie składania ręcznika. 

Wystarczyło teraz zręcznie umieścić uchwyty, aby 

zrobić torbę. W końcu mogłaby pójść na plażę 

z wolnymi rękami, worek na ręcznik na ramieniu! 

Ta koncepcja oczywiście podsycała ciekawość 

sąsiadów na plaży.  

Po zrobieniu kilku modeli dla jej otoczenia, Clara 

złożyła znak: SO-BEACH.Nicolas, jej syn stworzył 

logo: wydma - słońce. 

W małym sklepie w Arcachon, niedaleko plaży, 

Clara mogła przetestować jak duże jest  

zainteresowanie turystów swoim produktem latem 
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2016 roku. A historia mogła się tam zatrzymać... 

Ale teraz klient z humorem mówi do niej: 

„Pozostaje zaprezentowanie Cię w konkursie 

Lépine”.  

Clara podjęła wyzwanie. A historia trwa: 

Wrzesień 2016 - Strasburg - SREBRNY MEDAL 

Kwiecień 2017 - Paryż: SREBRNY MEDAL ze 

wzmianką BHV oraz medal Państwowego 

Sekretariatu ds. Rzemiosła. 

Narodził się „SO-BEACH”. Wyróżnione przez prasę 

telewizyjną, M6, France2 i C8, ale także przez 

lokalną prasę, więc ta historia się toczy. 

Możliwości i historie 

sukcesu 

 

Przygotowania do udziału w konkursie Lépine 

w Strasburgu. 

 „Konkurs przyniesie mi trochę rozgłosu, ale także 

sponsorów”, ma nadzieję, że ludzie nie będą 

kojarzyć jej z finansistą: „Wolę pozostać w domu”. 

W minioną niedzielę Clara wystawiała swoją 

torebkę jako ręcznik w Parc Mauresque 

w Arcachon, gdzie odbyła się dziewiąta edycja Star 

West w pétanque z jej ekipą.  

Wyniki i plany na 

przyszłość 

 Sklep w Arcachon nieopodal plaży, który otworzyła 

Clara Costa z akcesoriami plażowymi, oferuje 

trzydzieści modeli torebek w różnych kolorach. 

Obecnie SO-BEACH jest zarejestrowanym 

francuskim znakiem towarowym. Koncepcja torby 

So-Beach jest chronionym modelem. Projektantką 
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jest młoda kobieta pochodzenia portugalskiego, po 

raz pierwszy wyprodukowała torby w Portugalii, 

a od 1 kwietnia 2017 r. torba plażowa SO-BEACH 

jest produkowana we Francji. 

Produkcja została przekazana stowarzyszeniu 

FRINGUETTE w Biganos. 

 

7.1.2 PEŁNA SZAFA z Polski 

Historia założenia firmy 

 

„Pełna szafa” Hockshop powstała w marcu 

2012 r. w Rzeszowie. Pomysłodawcą 

i założycielem tego miejsca jest Karolina, 

absolwentka filologii polskiej na 

Uniwersytecie Rzeszowskim.  

Ukończyła dwa studia podyplomowe. Brała 

udział w kilku szkoleniach (szkolenie 

sprzedażowe,koparko-ładowarka, 

zarządzanie projektami).  

Zanim otworzyła swój second-hand, była 

bezrobotna przez kilka miesięcy. Od marca 

2012 prowadzi swoją firmę. Nazwa firmy 

oznacza „pełną szafę” Hockshop. Jest to 

rodzaj odzieży używanej, która oferuje 

wybrane ubrania. Firma odnosi sukcesy na 

rynku krajowym i cieszy się dużą 

popularnością. 

Pomysł na biznes Celem firmy jest dostarczanie klientom 

najwyższej jakości markowych ubrań po 
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najniższej możliwej cenie. To coś pomiędzy 

tradycyjnym sklepem używanym 

a markowym sklepem wysokiej jakości. To 

świetna alternatywa dla osób, które chcą się 

ubrać dobrze i oryginalnie, ale nie chcą 

wydawać na to fortuny. 

Produkty i usługi Firma zajmuje się kupowaniem ubrań od 

osób prywatnych i sprzedażą ich w sklepie, 

odejmując część dochodu. Dodatkowo ich 

działalność obejmuje również doradztwo 

w zakresie doboru produktów do 

indywidualnych potrzeb klienta, a także 

dojeżdżanie do klienta i kupowanie od niego 

ubrań lub pomoc w odświeżeniu garderoby. 

To, co wyróżnia „Komis Pełna Szafa” od 

innych sklepów sprzedających używane 

ubrania, to fakt, że sprzedawane w nim 

ubrania podlegają silnej selekcji. Dzięki 

temu możesz znaleźć tylko dobrą jakość 

i dopasować się do najnowszych trendów 

w ubraniach. Warto podkreślić, że firma ta 

oferuje ubrania nie tylko dla kobiet, ale 

także dla mężczyzn. Duży wybór różnych 

rozmiarów pomaga znaleźć interesujący 

nas produkt. Firma promowana jest hasłem 

„SPRZEDAJ, ZARABIAJ, KUP”. Po części 

jest to opis jego działań. 

Rynek i marketing 

 

Karolina zdecydowała się na Facebooka 

i Instagram, gdzie przesyła bieżące 

informacje lub oferty najnowszych rzeczy 
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dostępnych w sklepie. Ma również ładnie 

zaprojektowaną stronę internetową. Dobrą 

praktyką stosowaną przez „Komis Pełna 

Szafa” jest umieszczanie informacji 

o pracownikach na swojej stronie 

internetowej. Takie działanie może 

zwiększyć ich motywację do działania 

i zrobić dobre wrażenie na potencjalnych 

klientach odwiedzających stronę. Instagram 

i Facebook działają jako formularz 

informacyjny. Firma prezentuje tam swoje 

produkty, zamieszczając zdjęcia, rozmiar 

i markę. Dzięki temu osoby korzystające 

z tych mediów społecznościowych są na 

bieżąco z ofertą. Mogą również zapoznać 

się z ofertą cenową sklepu. Innym 

przykładem współczesnego marketingu jest 

współpraca firmy z blogerami modowymi. 

Ta współpraca oferuje szerszy zakres 

i większe uznanie firmy. 

Zadowoleni klienci reklamują swój sklep 

w Internecie i wśród swoich znajomych. 

Przyznaje, że ta reklama miała bardzo 

pozytywny wpływ na odbiór jej firmy, 

stworzenie odpowiedniego wizerunku, ale 

także na większą liczbę osób 

korzystających z jej oferty. 

Wyzwania i przeszkody Największym wyzwaniem, przed jakim 

stanęła Karolina, był brak wiedzy na temat 

zarządzania firmą, aspektów prawnych 
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i administracyjnych, a także wiedzy na 

temat tworzenia strategii marketingowej. 

Karolina wcześniej podejmowała się 

różnych prac, w tym sprzedaży, co mogło 

być jej mocną stroną. Otworzyła swój sklep 

z własnych oszczędności. Miała wsparcie 

ze strony przyjaciół i męża, choć przyznaje, 

że nie była przekonana, czy rodzina wierzy 

w sukces jej działalności. Brak wiedzy 

w zakresie zarządzania własnym biznesem 

sprawił, że postanowiła uczestniczyć 

w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. 

Przyznaje też, że brak czasu dla córki był 

początkowo poważnym problemem. Chciała 

pogodzić życie zawodowe i prywatne za 

wszelką cenę. Nie była też przekonana, czy 

ten rodzaj sklepu odzieżowego odniesie 

sukces w Rzeszowie. 

Możliwości i historie 
sukcesu 

Pomysł na biznes wynikał z jej 

zainteresowania modą. Karolina chciała 

stworzyć miejsce, w którym można kupić 

tanie dobrej jakości ubrania. Co więcej, 

chciała także pomóc miejscowym 

mieszkańcom w segregowaniu ubrań 

w szafach, po selekcji wystawiając je do 

ponownego użytku. Sklep ma za zadanie 

zapewnić najlepszą jakość ubrań, dlatego 

ubrania należy sprawdzić przed sprzedażą, 

muszą zostać zaakceptowane przez 

właściciela lub osobę odpowiedzialną. Ten 

wybór jest jednym z czynników, które 
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tworzą wizerunek sklepu. Możesz być 

pewien, że na miejscu znajdziesz tylko 

ubrania wybrane przez osobę świadomą 

mody. Dobra strategia marketingowa 

zadziałała i dziś sklep radzi sobie bardzo 

dobrze. 

Wyniki i plany na przyszłość W przyszłości Karolina chce wprowadzić 

usługi „Personal shopper” lub obejrzeć 

garderobę klienta, będzie mogła 

zdecydować, co należy odrzucić, co zabrać 

do sklepu, a przynajmniej to, co klient 

powinien kupić w zamian. Poprawi to jakość 

świadczonych usług, a także będzie robić 

zakupy z klientem, planuje nowe usługi, 

strategię promocyjną i marketingową. 

Ponadto planuje wdrożenie nowej 

zaawansowanej kampanii reklamowej. 

W ciągu następnego roku jej celem jest 

utrzymanie prężnego biznesu. W ciągu 

najbliższych pięciu lat głównym celem jest 

otwarcie nowego, większego sklepu 

w nowej siedzibie.Co więcej, celem firmy 

jest upowszechnianie wiedzy o modzie 

i aktualnych trendach oraz kształcenie ludzi 

w zakresie wyboru odzieży pod kątem 

sylwetki itp. 
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7.1.3 CEMILE GUL z Turcji 

Historia założenia firmy 

 

- 1994 

- Kutahya-Turcja 

- Cemile Gul- Kolekcje Cemile Gul 

Home & Fashion 

- Firma jednoosobowa 

Pomysł na biznes 

 

 

 

- Naszym celem jest zachęcenie 

kobiet do stania na nogach z ich 

naturalnym talentem do tworzenia 

tureckiej sztuki rękodzieła (haft) 

i umieszczenia tureckiej sztuki 

rękodzieła na mapie 

- Nasi klienci to głównie kobiety. 

Produkty i usługi 
- Tekstylia domowe, produkty 

dekoracyjne, suknie wieczorowe, 

kaftany z henny na noc, 
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niestandardowe ubrania . 

- Po 20 latach doświadczenia 

zawodowego w Kutahya Public 

Education Centre jako turecki 

nauczyciel haftu, Cemile postanowił 

rozpowszechnić i promować to 

tradycyjne tureckie dzieło, które 

zaczyna znikać i rozpoczyna 

działalność na 12m2 przestrzeni. 

- Jako pierwszy krok, zazwyczaj klient 

i konsultant firmy spotykają się 

i wymieniają pomysły na projekt 

żądanego produktu. Po ostatniej 

decyzji rozpoczyna się projekt 

produktu. 

- Metody dostawy firmy są 

dostarczane w butiku i wysyłane 

ładunkiem na adres klienta. 

- Firma ma skrupulatną politykę 

pakowania, ponieważ wszystkie 

wzory są bardzo cenne, a niektóre 

z nich są robione ręcznie. Stosowany 

system pakowania ma na celu 

zapobieganie uszkodzeniom odzieży 

podczas transportu. 

 

Rynek I marketing 
- Kolekcje Cemile Gul Home & 
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Fashion preferują promocję 

bezpośrednią. Ponadto promują 

swoje produkty za pośrednictwem 

strony internetowej 

(http://www.cemilegul.com.tr), 

mediów społecznościowych, prasy 

lokalnej i krajowej, broszur i pokazów 

mody. 

- Dzięki udanej promocji sukces 

Cemile Gul w życiu gospodarczym 

szybko się rozwinął, ponieważ żony 

prezydenta Turcji, premiera, 

ministrów i bardzo znanych kobiet 

usłyszały o jej pracach i poprosiły ją 

o zaprojektowanie dla nich ubrań. 

- Jest znana jako projektantka mody, 

która zbliża do siebie motywy 

osmańskie i pierwsze damy 

w państwie. 

- Istnieją trzy sklepy naszej firmy, które 

znajdują się w Kutahya, Bursa 

i İstanbul. 

 

Możliwości i historie 
sukcesu 

 

- Istnieje wiele czynników sukcesu dla jej 

sektora, ale najważniejszym z nich jest 

adaptacja zmiany; ponieważ w każdej 

kulturze każde pokolenie ma inne 

wymagania. Nie możesz osiągnąć 

swoich celów za pomocą produktów, 

które były lubiane przez pokolenie, jeśli 
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nie uwzględnisz zmienionego stylu 

życia, pomysłów i skłonności następnej 

generacji.Cemile Gul ma wiele nagród.  

Niektóre z nich to: 

- 2006: Ören Bayan i Ministerstwo 

Edukacji Centrum Szkolenia 

Praktykantów, Oddział 40 Darning, 

Turcja Grand Award. 

- 2006: Ören Bayan i Ministerstwo 

Edukacji Centrum Szkolenia 

Praktykantów, Oddział 

TurkishTraditional Handiworks, Turcja 

Grand Award. 

-  2006: Ören Bayan i Ministerstwo 

Edukacji Centrum Szkolenia dla 

praktykantów, oddział różnych technik, 

Turcja Grand Award 

-  2004: Anchor & Ministerstwa Edukacji 

Centrum Szkolenia Praktykantów, 

Branch of Different Techniques, Turkey 

Third Award. 

- 2004: Anchor & Ministerstwo Edukacji 

Centrum Szkolenia Praktykantów, 

Oddział TurkishTraditional Handiworks, 

Turcja Grand Award. 

-  2004: Anchor & Ministry of Education 

Apprenticeship Training Centre, oddział 

TurkishTraditional Handiworks, Turkey 

Third Award. 

Oprócz tych nagród, zapoczątkowała 

otwarcie 17 warsztatów w swoim sektorze 
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biznesowym w Kutahya i przyjęła 1000 

kobiet do pracy w tych warsztatach. 

Ponadto zorganizowała 28 wystaw 

i pokazów mody, które odbyły się w Turcji, 

Tanzanii, Anglii, Libii, USA, Singapurze, 

Austrii, Arabii Saudyjskiej i Niemczech. 

Wyniki i plany na 
przyszłość 

Przyszły plan Cemile Gul promuje Turcję na 

arenie międzynarodowej za pomocą jej 

rękodzieła. Dla tego planu podjęła swego 

rodzaju proces restrukturyzacji swojej firmy, 

zmiana jest nieunikniona. Zgodnie 

z wymogami rynku jest zawsze gotowa do 

produkcji nowych produktów na rynek. 

Cemile Gul chce się rozwijać szczególnie 

na rynkach międzynarodowych. 

 

7.1.4 SKLEP HABERDASHERY z Turcji 

Historia założenia firmy 

Postanowiłam założyć firmę po urodzeniu drugiego 

dziecka w 2005 roku, sklep z pasmanteriami 

w Sinanpaşa, dzielnicy Afyonkarahisar. 
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Idea biznesu 

 

Moim celem jest zapewnienie pomocy finansowej 

w edukacji moich dzieci.  

Moimi klientami są gospodynie domowe, które zwykle 

robią rękodzieło. 

Towary / usługi 

- Sprzedaję ręcznie robione przedmioty i ręcznie 

robione materiały. 

- Wykonuję projekt produktu, naśladując produkty 

wokół mnie. 

- Moja metoda produkcji opiera się na 

umiejętnościach manualnych. 

- Moja metoda sprzedaży dotyczy sprzedaży 

detalicznej. 

Rynek i Marketing 

-  Prowadzę badania rynku w Internecie. 

-  Promuję swoje produkty bezpośrednio. 

- kiedy spotykam kobiety wokół mnie, zachęcam 

je do wykonywania rękodzieła.  
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Zagrożenia i bariery 

Miałam problemy finansowe i z lokalizacją firmy, zanim 

zacząłam historię biznesową. Poza tym istniały 

zagrożenia, takie jak prezentacja moich produktów 

i niemożność pokrycia wydatków przedsiębiorstwa. 

Przede wszystkim sprzedaliśmy nasze ręcznie 

wykonane produkty metodą bezpośrednią. Złożyłam 

wniosek o wsparcie w zakresie mikrokredytów,  

pomógł mi przezwyciężyć wszystkie moje 

problemy.Zgodnie z moim pomysłem istnieje różnica 

między „pomysłem na pracę” a „pracą” Każdy może 

znaleść pracę, ale nie każdy może zarządzać pracą. 

Dlatego w świecie biznesu istnieje podział 

pracowników i menedżerów. 

Możliwości i historie 

sukcesu 
  

Wyniki i plany na 

przyszłość 

- Zysk i strata: Ponieważ mikrokredyt, z którego 

korzystałam, był nieoprocentowany i bezzwrotny. 

Dlatego można powiedzieć, że zysk moich produktów 

jest na dobrym poziomie. 

- Plany na przyszłość: W przyszłości planuję 

rozszerzyć swoją działalność i zrobić rękodzieło 

z postaciami międzynarodowymi. 

- Nowe produkty: Obecnie produkuję tylko tradycyjne 
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wyroby rzemieślnicze. 

- Poszukiwanie nowych rynków: Chcę 

sprzedawaćswoje produkty za pomocą Internetu 

- Gdzie chcesz się zobaczyć za rok? Chcę poprawić 

swoją pracę i poznać nowe rynki. 

- Gdzie chcesz się zobaczyć za 5 lat? Chcę rozszerzyć 

moją firmę i zatrudnić więcej  pracowników.  

 

7.1.5 SANDALEM z Grecji 

 

Historia założenia firmy 

Helen jest kobietą po trzydziestce, jest mężatką 

i ma troje dzieci w wieku szkolnym. Przed 

ślubem pracowała w firmie rodzinnej. Jednak 

w ciągu ostatnich 10 lat skupiła się na 

wychowaniu dzieci. W końcu chciała zrobić coś 

więcej niż bycie gospodynią domową i matką, 

postanowiła rozpocząć własną działalność. 

Firma rozpoczęła działalność jako mały sklep 

internetowy na Facebooku, sprzedający 

ręcznie robione sandały, ozdobione przez 

Helen. Pod koniec pierwszego lata Helen 

stworzyła bazę klientów i zaczęła myśleć 

o sezonie jesienno-zimowym, kiedy 

wprowadziła damskie buty i skórzane torby. 

Nazwa sklepu internetowego to Sandalem. Jest 

to nadal mały sklep na Facebooku, niemniej 

istnieje średnioterminowy plan stworzenia 

internetowego butiku z ręcznie robionymi 
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wyrobami skórzanymi. 

Pomysł na biznes  Helen miała wcześniejsze doświadczenie 

w handlu obuwiem. Zawsze dekorowała swoje 

buty i torby i bardzo jej się to podobało. Jej 

przyjaciele wielokrotnie prosili ją o zrobienie 

tego dla nich i tak zaczął się pomysł na 

rozpoczęcie własnej działalności, oparty na 

tym, co lubiła. 

Produkty i usługi Sandalem specjalizuje się w skórzanych  

butach i torbach, wykonywanych ręcznie przez 

małe zakłady rzemieślnicze w centrum Aten 

i dekorowanych przez małą grupę kobiet - 

przyjaciół. Ozdoba sandałów była czynnikiem 

różnicującym podobne produkty, które już 

istnieją na rynku greckim. 

Rynek i marketing Helen organizuje dostawy, produkcję, 

marketing, sprzedaż i dystrybucję. Za pomocą 

zdjęć promuje swoje produkty. Klientami są 

kobiety w Grecji i na Cyprze. Istnieje pomysł na 

stworzenie sklepu internetowego w języku 

angielskim i w innych krajach.Promocja 

odbywa się za pośrednictwem Facebooka 

i ustnie.  

Wyzwania i przeszkody Głównym wyzwaniem dla Helen jest łączenie 

działalności biznesowej z rodziną w okresach 

większego zapotrzebowania w sezonie. 

Przepływ gotówki stanowił również wyzwanie 

na początku nowego sezonu, kiedy istnieje 
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potrzeba magazynowania butów. 

Możliwości i historie sukcesu Sandalem jest w tej chwili idealnym zajęciem 

dla Helen, która wciąż boryka się z trzema 

małymi dziećmi. Może zdecydować się na 

utrzymanie biznesu na tyle małego, aby móc 

nim zarządzać, a jednocześnie uzyskać zysk 

i przyczynić się do budżetu rodziny. 

Helen może pracować w swoim 

mikroprzedsiębiorstwie. 

Mieszkając w pobliżu centrum Aten, utrzymuje 

odpowiednią sieć dostawców.  

Historia sukcesu to referencje i komentarze 

klientów, którzy są bardzo zadowoleni 

z produktów. 

Wyniki i plany na przyszłość Plan średnioterminowy przedstawia rozwój 

sklepu internetowego w języku angielskim  

i greckim oraz ekspansję klientów w innych 

krajach. Plan ten wymaga dalszego 

zaangażowania czasowego i oczywiście 

inwestycji w budowę. 
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7.2 USŁUGI KOSMETYCZNE 

7.2.1 XAXI-NAILS z Polski 

Historia założenia firmy 

 

Firma Xaxi-nails została założona przez 

Amelię - studentkę Wydziału Filologii 

Angielskiej w Nauczycielskim Kolegium 

Języków Obcych w Rzeszowie, która 

ukończyła, również kurs paznokciowy 

w Katedrze Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Rzeszowie. Swoją 

działalność rozpoczęła w kwietniu 2016 r. 

Siedziba firmy znajduje się w Rzeszowie 

w wynajętym lokalu, który odnowiła za 

pomocą środków unijnych. 

Pomysł na biznes Celem działania jest zapewnienie wysokiej 

jakości usług kosmetycznych dla kobiet. 

Prywatnym celem założyciela jest 

zwiększenie jej umiejętności 

w kosmetologii, aby nadążyć za wszystkimi 

nowymi produktami i sposobami pracy 

w tej dziedzinie biznesu. Klienci są 

rezydentami Rzeszowa, zwłaszcza  

z nowych osiedli położonych blisko lokalu. 

Klientami salonu piękności są kobiety, 

które dbają o swój wygląd i oczekują 

najwyższej jakości usług i najlepszych 

kosmetyków. 

Produkty i usługi W ramach działalności oferuje: malowanie 
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paznokci, przedłużanie paznokci, manicure 

klasyczny, hybrydowy, żel, pedicure 

klasyczny i hybrydowy, makijaż ślubny 

i okolicznościowy, henna i regulacja brwi 

i rzęs.  

Firma zrodziła się z zainteresowania 

właścicielki kosmetologią. Chociaż nie 

studiowała dziedziny związanej 

bezpośrednio z tą branżą, jej marzeniem 

było świadczenie takich usług. 

Rynek i marketing 

 

Właścicielka firmy Xaxi zdecydowała się na 

dość tanią, ale bardzo skuteczną strategię 

marketingową w tej branży. Jeśli wiemy, że 

nasze usługi są na najwyższym poziomie, 

jesteśmy pewni, że klienci do nas wrócą 

i będą chwalić nas swoim znajomym. Tutaj 

pojawia się pierwsza metoda promocji, 

czyli marketing szeptany. Oznacza to, że 

zadowoleni klienci mogą reklamować nas 

swoim znajomym i rodzinie. Jest to bardzo 

skuteczna metoda; należy jednak 

pamiętać, że wszystkie nasze błędy będą 

również zauważone. 

Inną metodą stosowaną przez właścicielkę 

jest uruchomienie strony na Facebooku. 

Prowadzenie takiej strony internetowej daje 

świetną, bezpłatną okazję do promowania 

usług i pozwala na interakcję z klientami, 

udzielanie odpowiedzi na wszystkie pytania 

lub nawet organizowanie wizyt za 
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pośrednictwem prywatnej rozmowy. Co 

więcej, Facebook pozwala nam śledzić 

aktywność użytkowników i zainteresowanie 

naszym profilem. Dobrze zarządzana 

strona na Facebooku zapewnia ogromną 

przewagę konkurencyjną. Inną metodą 

stosowaną przez Amelie jest dystrybucja 

wizytówek. Metoda ta obejmuje koszty, 

które muszą zostać poniesione na zakup 

projektu karty i ich wydruk. Jest to jednak 

prawie obowiązek, jeśli chcemy być 

traktowani jak profesjonaliści.  

Ta strategia zaowocowała stale rosnącą 

liczbą klientów. To było tanie i skuteczne. 

Wyzwania i przeszkody Najtrudniejsze wyzwania, przed którymi 

stanęła założycielka firmy Xaxi, to 

zainteresowanie klientów salonem 

i zdobycie pieniędzy na otwarcie lokalu. 

Otwarcie firmy zawsze wiąże się z dużym 

ryzykiem.  

Ryzykujemy utratę zainwestowanych 

aktywów w przypadku awarii. Amelia 

zaryzykowała i poświęciła swoje 

oszczędności, aby zainwestować w swoją 

przyszłość. Dzięki dofinansowaniu z Unii 

Europejskiej i jej własnemu wkładowi kupiła 

niezbędny sprzęt i wynajęła odpowiednie 

pomieszczenia. Rodzina pomogła 

w renowacji i przygotowaniu wynajętego 
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lokalu, dzięki tym decyzjom uniknęła 

zaciągnięcia pożyczki. Kolejnym 

wyzwaniem było wspomniane wcześniej 

przyciąganie klientów.  

Dzięki jej determinacji i cierpliwości 

w końcu pozyskała swoich pierwszych 

klientów. Na swoim profilu na Facebooku 

opublikowała wyniki swojej pracy, co 

spowodowało wzrost zainteresowania 

wśród klientów.  

Możliwości i historie sukcesu  

 

Firma narodziła się z powodu 

zainteresowania kosmetologią Amelii, ale 

także z powodu niezadowolenia z jej 

istniejącej pracy.  

Pragnienie zmiany było silną zachętą do 

otwarcia firmy. Jednak taka decyzja 

wymaga dużo odwagi i czasu. Właścicielka 

salonu paznokci Xaxi nie zdecydowała się 

na natychmiastowe otwarcie firmy, jak 

mówi, myślała, że wymaga to dużo pracy 

i nie ma czasu na inne zajęcia i dla rodziny. 

Ostatecznie przyznaje, że potrzebowała 

tylko jednego dnia na załatwienie 

wszystkich formalności. Kwestia braku 

wolnego czasu również nie okazała się tak 

straszna, jak przypuszczała. Kolejnym 

wyzwaniem było pozyskanie pierwszych 

klientów. Wydała wszystkie oszczędności 

na wynajem i wyposażenie lokalu, więc nie 

mogła sobie pozwolić na zorganizowaną 
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kampanię marketingową. Wykorzystała 

więc marketing szeptany i promocję 

w sieci.  

Dzięki determinacji i stałej reklamie na 

różnych forach, w różnych postach na 

Facebooku i zachęcaniu przyjaciół do 

korzystania z jej usług, udało jej się 

stworzyć grupę klientów. Po pokonaniu 

początkowych trudności ze znalezieniem 

klientów dla swoich usług, kolejne miesiące 

stawały się coraz lepsze. Dziś salon stale 

zwiększa liczbę klientów, którzy z kolei 

reklamują go. 

Wyniki i plany na przyszłość Według właścicielki salonu paznokci Xaxi 

największą zaletą jest świadomość, że 

prowadzisz udany biznes. Wady to brak 

czasu na rozwój, nabywanie nowych 

umiejętności i promowanie firmy.  

Amelia stwierdza, że jeśli kochamy to, co 

robimy, korzyści z pewnością nas zachęcą 

do pracy. Ważnym plusem bycia własnym 

szefem jest ustalenie sobie zasad jak 

będziemy pracować. Możemy poświęcić 

całą naszą energię na rozwój firmy zgodnie 

z naszymi założeniami.  

W przyszłości Amelia rozważa rekrutację 

nowego pracownika. Ze względu na szybki 

rozwój firmy i wzrost liczby klientów. Na 

razie konieczne jest podzielenie czasu 
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między zarządzaniem sprawami 

administracyjnymi, rejestracją klientów, 

sprzątaniem pomieszczeń lub samą 

kosmetologią.  

Celem Amelii w nadchodzącym roku 

będzie rekrutacja dwóch nowych 

pracowników. Jedna osoba poradzi sobie 

z szeroko rozumianą administracją 

i utrzymaniem porządku, a druga 

z pracowników będzie musiała 

przeprowadzić z nią zabiegi kosmetyczne. 

 Jeśli wszystko pójdzie dobrze, a liczba 

klientów stale rośnie, w ciągu najbliższych 

5 lat Amelia chce otworzyć kolejny salon 

lub przenieść się do większego lokalu. 

Wtedy będzie mogła zatrudnić więcej 

pracowników. 

 

7.2.2 KOZMETIKA MAJA ze Słowenii 

Historia założenia firmy 

 

W 2015 r. Maja Košenina była bezrobotna 

i zmuszona do rozpoczęcia własnej 

działalności gospodarczej. 

- Grosuplje, Słowenia 

- Maja Košenina 

- Kozmetika Maja s.p. 

- salon piękności 

Pomysł na biznes 
- Celem firmy jest oferowanie swoim 
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klientom szerokiej gamy wysokiej 

jakości usług kosmetycznych. 

- Klienci w wieku 60+ są zainteresowani 

usługami pedicure. 

- Młodsi w średnim wieku między 25 

a 55 rokiem życia (często kobiety) są 

zainteresowani pielęgnacją dłoni, stóp 

i twarzy, a najmłodsze pokolenia od 15 

do 23 lat są zainteresowane 

pielęgnacją skóry trądzikowej. 

Produkty i usługi 

 

- Oferowanie szerokiej gamy wysokiej 

jakości usług kosmetycznych 

w jednym miejscu. 

- W pobliżu nie ma salonu piękności 

z podobnymi usługami. 

- Za każdą usługę, którą poświęca 

całkowicie klientowi, stara się 

rozwiązywać pewne problemy swoją 

wiedzą. 

- Oprócz usługi oferuje odpowiednie 

produkty do pielęgnacji domowej. 

Rynek i marketing 
- Przeprowadziła małą ankietę na temat 

stałych klientów w pobliskim zakładzie 

fryzjerskim, jeśli klienci byliby 

zainteresowani również dodatkowymi 

usługami kosmetycznymi. 

- Promocja odbywa się głównie poprzez 

stronę FB i Instagram. 

- Wysłała ulotkę z zaproszeniem na 

otwarcie salonu z 10% rabatem. 
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Wyzwania i przeszkody 
-  Zastanawiała się, czy biznes będzie 

właściwą drogą i czy nie jest na to za 

młoda. 

- Stale poprawia swoją wiedzę. 

- Prowadzenie działalności 

gospodarczej i zarządzanie 

pozostawia wyspecjalizowanym 

firmom. 

Możliwości i historie sukcesu 

 

- Ważne jest dla niej, aby zobaczyć, że 

klient jest zadowolony z usługi, a ona 

otrzyma dodatkowe potwierdzenie 

robienia tego prawidłowo, jeśli klient 

wróci następnym razem. 

Wyniki i plany na przyszłość 
- Zainwestowała około 7 000–8 000 

euro w swój salon i niezbędny sprzęt. 

- W ciągu pół roku planuje zatrudnić 

innego pracownika. 

- Za 5 lat planuje mieć dodatkowy salon 

w innym miejscu, a w obu salonach 

będzie łącznie 4 pracowników. 

 

7.2.3 PINK PANDA ze Słoweni 

Historia założenia firmy 

 

-  W 2010 r. Maja Švener, w wieku 21 

lat, rozpoczęła działalność Ljubljana, 

Słowenia 

- ze swoją najlepszą przyjaciółką nazwany 

po raz pierwszy jako Konverzija, 

a następnie zmieniony na PINK PANDA, 
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ze sklepem internetowym o nazwie licila.si 

- sklep internetowy z zasobami do 

makijażu 

 

Pomysł na biznes 
- Pomóż innym kobietom w makijażu 

i podawaj im odpowiednie produkty. 

Klienci to nastolatki i młode kobiety, 

które podążają za trendami na 

Instagramie, matki, i wszystkie starsze 

kobiety, które uwielbiają robić makijaż 

i dbać o skórę nie tylko za pomocą 

makijażu, ale także produktów do 

pielęgnacji skóry. 

Produkty i usługi 

 

- Produkty do makijażu 

- Kiedy Maja zaczęła robić makijaż dla 

siebie, dbała również o to, jak 

powstają produkty do makijażu.  

 

Rynek i marketing 
- Kiedy wchodzą na nowy rynek, 

sprawdzają koszty reklamy na 

Facebooku i Instagramie. 

-  Instagram, Facebook, Google, TV (raz 

w roku) 

- Promocje w Czarny Piątek za 
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pośrednictwem Instagramu 

i Facebooka przyniosły im 5-krotnie 

większy zysk niż oczekiwali. 

- Dziś są największym sklepem 

internetowym z produktami do 

makijażu i zatrudniają 6 osób. 

Wyzwania i przeszkody 

 

- Problemy pojawiają się głównie 

z powodu szybkiego wzrostu  

i finansowania zapasów i niezwykle 

ważne jest, aby zwracać uwagę na 

przepływy pieniężne. 

- Zarówno „znajomość firmy”, jak 

i „wiedza o tym, jak prowadzić firmę” 

są bardzo ważne, ale to zależy od 

tego, jaką pozycję zajmujesz w firmie,  

a w każdym razie musisz mieć 

w pewnym momencie pracowników, 

którzy prowadzą pewne rzeczy 

w firmie. Musisz skupić się na całej 

firmie tak bardzo, jak to możliwe. 

Możliwości i historie sukcesu 
- Właściwa ścieżka to radość z pracy 

i pozytywne liczby pod koniec roku :)  

- Niezwykle miłym wydarzeniem było 

otwarcie naszego pierwszego sklepu 

fizycznego w Chorwacji.  

Był to dla nas bardzo wyczerpujący 

okres, ale kiedy zobaczyliśmy sklep 

i gdy ponad 100 osób zebrało się 

przed otwarciem, aby się tam dostać, 

było to coś szczególnie 

satysfakcjonującego dla zespołu. 
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Wyniki i plany na przyszłość 
- Maja i jej najlepsza przyjaciółka 

zainwestowały w firmę około 20 000 

euro, które pożyczyła od rodziców. 

- Otworzyć jeszcze więcej nowych 

sklepów własnej marki. 

 

7.3 LES PEPITES NOIRES z Francji 

Historia założenia firmy Początek tej historii to ogromna miłość do swoich 

psów, Isa uwielbia spacery a w sezonie 

grzybowym zawsze wraca do domu z pełnymi  

koszami grzybów i robi przetwory na zimę. 

Podstawowym produktem są  trufle. Miłośniczka 

dobrych rzeczy, zaczyna edukować swoje psy 

w poszukiwaniu trufli. Po pewnym czasie 

i szkoleniu kończy się znalezieniem 

wystarczającej ilości trufli, by zdecydować się na 

mały interes z przyjaciółmi, pomysł kiełkuje. 

Pomysł na biznes 

 

„Les pépites noires”, czarne bryłki, to będzie 

nazwa…, możemy promować lokalne produkty, 

trufle, sprzedawać je dalej niż na rynku, 

sprzedawać je świetnym restauracjom… 

Isa razem z mężem będzie zarządzać biznesem, 

stroną i mediami społecznościowymi. 

Produkty i usługi Isa oferuje 11 produktów, świeżą i gotowaną 

truflę z dodatkami (oliwka mandolina, drzewo 

różane). 
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Witryna pozwala odkrywać produkty i na 

zamówienie do promocji wykorzystywane są 

media społecznościowe. 

 

Rynek i marketing 

 

 

 

Na swojej stronie internetowej oferuje przepisy 

kulinarne 

Publikuje w mediach społecznościowych. 

Czarne bryłki są teraz na wszystkich rynkach 

trufli w regionie i na rynkach lokalnych produktów. 

 

 

Wyzwania i przeszkody Stopniowo Isa nie jest już gospodynią domową, 

ale kierownikiem całego aparatu 

komunikacyjnego swojej firmy; wiedziała jak 

łączyć pasję i biznes. 

Możliwości i historie 

sukcesu 

Isa uzupełnia promocję swojego produktu, 

organizując w swoim domu degustację posiłków 
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dla ograniczonej liczby gości (maksymalnie 10) 

Wyniki i plany na 

przyszłość 

 

„Les Pepites noires” Czarne bryłki są obecnie 

podstawowym adresem dla tych, którzy chcą 

zapewnić wysokiej jakości trufle. 

 

7.4 THEODOR z Grecji 

Historia założenia firmy 

      

Olga to kobieta w wieku 30 lat, 

długotrwale bezrobotna, 

o podstawowym poziomie 

wykształcenia. Mieszka 

z rodziną na przedmieściach 

Pireusu.  

Zarządza własnym e-sklepem 

z przedmiotami kościelnymi, 

zwanym „Theodor” 

(http://www.e-theo.gr/). 
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Pomysł na biznes Pomysł wynikał z potrzeby 

zarabiania pieniędzy bez 

podejmowania dużego ryzyka 

inwestycyjnego. 

 Sklep internetowy wydawał się 

dobrym rozwiązaniem i miała już 

pewne kontakty z hurtownikami 

takich przedmiotów.  

Początkowym planem było 

skierowanie oferty wyłącznie na 

rynek detaliczny w Grecji. 

Produkty i usługi 

 

 

Wybrała mały asortyment 

produktów, ale ostatecznie 

znalazła więcej dostawców 

i stale poszerzała ofertę. Jako 

e-sklep nie było potrzeby 

zatrudniania pracowników. 

Współpracowała tylko 

z fotografem i programistą.  

Do dostawy produktów 

wykorzystywana jest firma 

kurierska. 

Rynek i marketing Przeprowadziła analizę rynku 

w celu określenia zakresu 

produktów i cen detalistów. 

Dzięki wysokiej jakości, niskim 

cenom i szybkiej dostawie 

myślała, że może być 
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konkurencyjna. 

W sklepie internetowym jest 

możliwość zamówień przez 

klientów z zagranicy, ponieważ  

jest dostępny w języku 

angielskim. Opracowano stronę 

na Facebooku.  

Pewien budżet zainwestowano 

w reklamy google i na 

Facebooku, aby przyciągnąć 

pierwszą klientelę. 

Wyzwania i przeszkody W pierwszych miesiącach radzi 

sobie z wydatkami i prawie 

zerowym dochodem.  

Inwestuje więcej pieniędzy 

w reklamę i narzędzia. 

Szukała w Internecie strategii 

e-marketingu i uczestniczy 

w niektórych seminariach dla 

e-commerce. 

Możliwości i historie sukcesu „THEODOR” istnieje już trzeci 

rok. Współpracuje z ekspertem 

IT i fotografem oraz jedną osobą 

pracującą w niepełnym 

wymiarze godzin przy realizacji 

zamówień.  

Sprzedaż online otwiera drzwi 
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do innych krajów i większych 

rynków. 

Firma zaczęła osiągać zyski pod 

koniec pierwszego roku 

działalności. Ma znaczny 

odsetek powracających klientów 

i otrzymujących specjalne zniżki. 

Sklep internetowy pojawia się 

na pierwszej stronie wyników 

wyszukiwania google dla 

trendów kluczowych słów. 

Wyniki i plany na przyszłość 

 

Reklamy w popularnych 

witrynach działały lepiej niż 

media społecznościowe.  

Jest wart swojej ceny. 

Za każdym razem, gdy 

asortyment produktów jest 

odnawiany, sprzedaż wzrasta. 

Dlatego stale poszukuje nowych 

dostawców. 

Wielu klientów prosiło 

o oglądanie produktów na żywo, 

więc powstaje mały salon 

wystawowy, który jest coraz 

większy. 

Jej następnym planem jest 

przetłumaczenie strony 

internetowej w języku rosyjskim 
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i promowanie eksportu do Rosji. 
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8 WNIOSKI 

Stanislav AVSEC, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia 

Ten rozdział zawiera komentarze końcowe i refleksje na temat projektu Dreamy 

m-learning, a także podejścia do mobilnego uczenia się stosowanego 

zwłaszcza w uczeniu się przedsiębiorczości. 

 

Główny cel projektu Dreamy m-learning był dwojaki. Po pierwsze, mapowanie 

potrzeb kobiet o niskim wykształceniu i zaprojektowanie adaptacyjnego 

środowiska mobilnego uczenia się. Po drugie, zapewnienie kształcenia 

i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości kobietom, które chcą rozpocząć 

działalność gospodarczą w swoim domu, z dużym wsparciem mobilnego 

uczenia się jako strategii. 

 

Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest jedną z kluczowych 

strategii Unii Europejskiej na 2020 rok. Eurostat poinformował, że ponad jedna 

trzecia dorosłych z co najmniej niższym poziomem wykształcenia średniego 

była zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ciągu ostatnich 

pięciu lat. Kobiety słabo wykształcone częściej żyją w ubóstwie i wykluczeniu 

społecznym niż mężczyźni, ponieważ bariery, z którymi borykają się kobiety, 

prowadzą do ich wykluczenia z pełnego uczestnictwa we wszystkich 

dziedzinach życia. Wiele z tych nisko wykształconych kobiet, zatrudnionych lub 

nie, zajmuje się rękodziełem. Chociaż dziś produkty rękodzielnicze stają się 

coraz bardziej cenne w oczach klienta, większość tych kobiet nie zdaje sobie 

sprawy z rzeczywistej wartości swoich produktów ani z tego, jak z nich 

korzystać w perspektywie komercyjnej. 

 

Dreamy m-learning zajął się tym działaniem w znacznej skali, zarówno 

w wymiarze międzynarodowym, jak i regionalnym. Osiem członków projektu 

z krajów europejskich, zobowiązanych do zapewnienia praktykującym 
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multiplikatorom nowych sposobów rozumienia sposobu wspierania 

przedsiębiorczości - wykorzystując modułowe mobilne uczenie się do szkolenia. 

Urządzenia mobilne oferują szereg nowych możliwości w zakresie 

projektowania i ulepszania fizycznych i wirtualnych środowisk uczenia się, 

interakcji, nabywania umiejętności i rozwijania wiedzy w różnych formach 

odbywających się w otoczeniu formalnym i nieformalnym. Co więcej, 

urządzenia mobilne z ich aplikacjami oferują projektantom kursów możliwość 

adaptacyjnego uczenia się, gdzie mobilne uczenie się jest dostosowane 

również do uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych i uwzględnieniu 

kontekstu uczenia się, zwłaszcza w ustawieniach włączających. Interakcje 

między uczącymi się a urządzeniami mobilnymi wymagają informacji zwrotnych, 

negocjacji, konsultacji, wsparcia i zaufania między kluczowymi uczniami. 

Mobilne uczenie się może wchodzić w integracyjne środowisko edukacyjne, 

zwłaszcza z uczniami z różnymi deficytami, w tym z upośledzeniami 

poznawczymi i psychomotorycznymi oraz niekorzystnymi sytuacjami społeczno-

ekonomicznymi. 

 

Istnieje kilka wyzwań, przed którymi stają obecnie kobiety-przedsiębiorcy, 

a największym z nich jest zaangażowanie się w ideę, która, jak się uważa, 

przyniesie zmianę w życiu, biznesie i świecie. Kobiety będące właścicielkami 

firm są nadal w mniejszości, a najczęściej spotykane przeszkody znajdują 

odzwierciedlenie w: (1) przeciwstawianiu się oczekiwaniom społecznym, 

(2) radzeniu sobie z ograniczonym dostępem do finansowania, (3) walce 

z poważnym traktowaniem, (4) posiadaniem osiągnić (5) budowaniem sieci 

wsparcia, (6) równoważeniem życia zawodowego i rodzinnego oraz 

(7) radzeniem sobie z lękiem przed porażką. 

 

Aby pokazać, jak pokonać te przeszkody, w podręczniku zostało 

zaprezentowanych kilka udanych historii i wskazówek dla kobiet-

przedsiębiorców. Kobiety-przedsiębiorcy, którym się powiodło, znalazły się 

w głównym nurcie biznesu zorientowanego na kobiety, jak rzemiosło odzieżowe 
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i obuwnicze, usługi kosmetyczne na specjalne okazje, specjały kulinarne 

i artykuły do rozwoju duchowego. 

 

Podsumowując, projekt Dreamy m-learning zapewnia nowe podejście do 

efektywnego wykorzystania urządzeń mobilnych do rozpoczęcia działalności 

gospodarczej w domu. Pokazaliśmy zdolność do odblokowania potencjału 

urządzeń mobilnych, aby zmniejszyć ryzyko niepowodzenia potencjalnych 

kobiet-przedsiębiorców, zmniejszyć lęk przed technologią i wzmocnić intencje 

przedsiębiorczości. Nadal istnieje wiele przeszkód na drodze do mobilnego 

uczenia się przedsiębiorczości, ale dzięki inteligentnej i przemyślanej rozmowie, 

namiętnemu poparciu i wsparciu oraz duchowi przygody jesteśmy pewni, że 

mobilne uczenie się stanie się dominującą formą edukacji i szkolenia dla 

konkurencyjnej gospodarki w nadchodzących latach. 
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Podręcznik Dreamy Mobile Learning odnosi się do 
współczesnej edukacji just-in-time, która jest odpowiednia 
dla każdego, kto nie ma czasu na inne rodzaje formalnej 
edukacji. Technologia mobilna przeniknęła nasze życie, 
a urządzenia mobilne stają się rozszerzeniem naszego 
ciała i umysłu. 

Naturalną konsekwencją jest to, że technologia mobilna 
jest wykorzystywana w różnych aspektach naszego życia. 
Niektórzy używają jej do komunikacji dla zabawy. 
W ostatnich latach widzimy zwiększone wykorzystanie 
technologii mobilnych w edukacji. Mobilna edukacja 
wymaga specjalnej zasady projektowania odpowiedniej 
dla urządzeń mobilnych, wydajnego interfejsu 
użytkownika i satysfakcji użytkownika. W podręczniku 
zasada jest pokazana dla określonej grupy docelowej - 
kobiety, z wszystkimi ograniczeniami współczesnego 
społeczeństwa.  

Chociaż jest to ograniczona próba wyniki można 
wykorzystać w innych rodzajach mobilnej edukacji. 
Każdy, kto chce poszerzyć swoje spojrzenie na mobilną 
edukację, przygotować mobilne materiały do nauki lub 
wziąć udział w mobilnej edukacji, uzna tę książkę za 
przydatną jako podręcznik. 

Prof. dr Marjan Krašna, Dydaktyka ICT, Uniwersytet 

w Mariborze, Słowenia 

Obecnie istnieje znaczne wsparcie dla kobiet-

przedsiębiorców. Jednak ta grupa przedsiębiorców jest 

stosunkowo mniej wykształcona i trudniejsza w dostępie 

do wiedzy przedsiębiorczej w sposób formalny. Dlatego 

jasne jest, że kobiety-przedsiębiorcy potrzebują 

specjalnych narzędzi do szybkiego i łatwego dostępu do 

informacji, interakcji z innymi i czerpania korzyści 

z wcześniejszych doświadczeń. 

Dreamy Mobile Learning oferuje ścieżkę nauki opartą 

na nowoczesnych technologiach, która ułatwia kobietom 

przedsiębiorcom dostęp do informacji i rozwiązywanie 

problemów za pomocą informacji. Biorąc pod uwagę fakt, 

że wiele kobiet-przedsiębiorców nie może uczestniczyć 

w formalnych programach edukacyjnych wartość 

informacji jest lepiej rozumiana. 

Technologia mobilna jest szeroko stosowana. Aplikacja 

Dreamy Mobile Learning może być bardzo przydatna jako 

specjalny sposób szkolenia przedsiębiorczości. Ponadto 

niniejszy podręcznik może przyczynić się do wzajemnego 

uczenia się, ponieważ przedstawia perspektywę 

porównawczą doświadczeń różnych partnerów z różnych 

krajów. 

Prof. Dr. Belkis Ozkara, Afyon Kocatepe University, 

Afyon, Turcja 


