
Sieć Przedsiębiorczych Kobiet 
 
 
Misją Sieci Przedsiębiorczych Kobiet jest to, aby kobiety w Polsce były           
samostanowiące, sprawcze i niezależne finansowo. Dlatego Fundacja kompleksowo        
wspiera przedsiębiorczość kobiet, poprzez: rozwijanie kobiecej społeczności       
zawodowej, mentoring, inicjowanie programów akceleracyjnych i biznesowych i        
popularyzowanie kobiecych sieci anielic biznesu. Przez 5 lat działalności udało się           
połączyć 30 204 aktywne kobiety, tym samym zbudować społeczność pełną wsparcia i            
potencjału biznesowego. 100 aktywnych kobiet dołączyło do Klubu Mentorek i dzieli się            
swoją wiedzą oraz doświadczeniem podczas projektów. Z roku na rok rozwijający się            
zespół Sieci Przedsiębiorczych Kobiet zorganizował 368 wydarzeń, w których wzięło          
udział 21 558 osób. Autorski program akceleracyjny Biznes w Kobiecych Rękach dał            
szansę 257 nowym biznesom na rozpostarcie skrzydeł i sukces na polskim rynku. Aż 7              
mln złotych Sieć Anielic Biznesu przy Sieci Przedsiębiorczych Kobiet zainwestowała w           
kobiece startupy. W ostatnich miesiącach jednym z najważniejszych przedsięwzięć         
Sieci jest akcja społeczna #WspieramyWSieci.  
 

Jak powstała Sieć Przedsiębiorczych Kobiet? 
Sieć Przedsiębiorczych Kobiet wywodzi się z mediów społecznościowych i tu czuje się            
najlepiej. Założycielki Fundacji - Kasia Wierzbowska i Dorota Czekaj 5 lat temu wpadły             
na pomysł założenia własnej firmy. Zakończyły pracę w dużych firmach i chciały zacząć             
pracować dla siebie. Wyzwaniem okazało się znalezienia organizacji, która pomogłaby          
zdobyć nowe niezbędne umiejętności, wsparła wiedzą merytoryczną na temat tworzenia          
własnej firmy. Dlatego odpowiedzi na dręczące je pytania i wątpliwości szukały           
odpowiedzi w internecie – tak na Facebooku powstała strona Sieć Przedsiębiorczych           
Kobiet i zapoczątkowała ożywioną dyskusję online. Okazało się, że takich kobiet jak            
one, są w Polsce tysiące - szukały odpowiedzi na te same pytania i nie wiedziały, gdzie                
je znaleźć. Kasia i Dorota zaobserwowały także, jak wielu z nich brakuje odwagi do              
realizacji zawodowych marzeń i założenia własnej firmy, jak krytyczne potrafią być           
względem siebie. Tak powstały: śniadania biznesowe, sesje storytellingu: Be The          
Change, konferencje, a także debaty oraz programy Sieci Przedsiębiorczych Kobiet:          
Biznes w Kobiecych Rękach, Mama Warszawianka czy Next.  
 
Dorota Czekaj, prezeska Fundacji opowiada o misji Sieci: Od lat tworzymy programy,            
które są zauważane przez tysiące kolejnych kobiet dołączających do społeczności          
internetowej. Jesteśmy dumne, że możemy tworzyć projekty, które są potrzebne i           



realnie wspierają rozwój kobiet, dając możliwości do wzrostu ich przedsiębiorstw i           
pomagają zdobywać kolejne umiejętności. Za ogromny sukces uważam, że         
zbudowałyśmy grupę, która poza współpracą biznesową przyjaźni się, wspiera i          
inspiruje do przekraczania kolejnych barier. 
 

Wspieramy w sieci 
#WspieramywSieci to społeczna inicjatywa Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, która 
inspiruje i aktywizuje do działania przedsiębiorczą społeczność. Stwarza warunki do 
networkingu, inspiruje do wprowadzania innowacji w firmach i promuje mentoring. 
Projekt daje narzędzia i platformę do opowiadania o swoim biznesie. Ma na celu 
aktywizację do działania, zarówno przedsiębiorców, jak i osoby niezwiązane z 
biznesem. Dlatego wszelkie formy jej wsparcia i promocji pomogą dotrzeć do większej 
liczby odbiorców. 
  
 

Biznes w Kobiecych Rękach 
Wejście na rynek i otworzenie własnej firmy to ogromny krok w życiu każdego 
przedsiębiorcy. Wiedza i doświadczenie to dwa kluczowe składniki, które pozwalają z 
sukcesem tworzyć własny biznes. Dlatego po raz siódmy Sieć Przedsiębiorczych Kobiet 
wychodzi naprzeciw potrzebom początkujących przedsiębiorczyń tworząc program 
akceleracyjny - Biznes w Kobiecych Rękach. W ciągu sześciu edycji wzięło udział 335 
kobiet, z czego aż 257 założyło własne firmy. Dzięki wsparciu otrzymanemu w 
programie, współpracy biznesowej nawiązanej między uczestniczkami oraz sieciowaniu 
Fundacja obserwuje ponad 80-procentową przeżywalność firm po pierwszym roku ich 
działalności. Wśród nowych przedsiębiorstw, które powstały możemy znaleźć: firmę 
kosmetyczną Goshico, producenta maskotek Szumisie, twórczynię Kobieta 
Interaktywna oraz sieć restauracji Tel Aviv Urban. 
 

Mama Warszawianka 
Mama Warszawianka to warsztaty i szkolenia, które mają pomóc uchronić matki           
aktywne zawodowo przed negatywnymi skutkami pandemii na rynku pracy i          
jednocześnie wzmocnić poczucie własnej wartości. Projekt uruchomiony został dzięki         
Miastu Stołecznemu Warszawa przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet pod        
patronatem Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. W pierwszym etapie uczestniczki         



rozwijały swoje predyspozycje i wzmacniały pewność siebie. W kolejnym wzięły udział           
w warsztatach, które miały pomóc im w rozwoju oraz wyborze ścieżki kariery            
zawodowej, a w ostatnim etapie rozwijały konkretne umiejętności, które mają pomóc im            
wrócić na rynek pracy lub założyć własny biznes. 

Next 
NEXT to darmowy program akceleracyjny dla kobiecych startupów gotowych na          
skalowanie i zdobywanie rynków zagranicznych. Program rozpoczyna diagnoza,        
pozwalająca określić potencjał biznesu i zdefiniować cele rozwojowe. Następnie,         
podczas 10 konwentów edukacyjnych praktycy i eksperci przybliżają zagadnienia z          
obszaru skalowania i budowania strategii internacjonalizacji. Razem z Mentorkami Sieci          
Przedsiębiorczych Kobiet uczestniczki przygotowują strategię ekspansji zagranicznej       
dla swojej firmy i prezentują ją podczas Demo Day w finale programu. 
 
 
 
 

Wybrane sukcesy Sieci Przedsiębiorczych Kobiet  
 
 

● Książka Jak mówić o sobie dobrze? Aleksandra Więcka        
https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/ksiazki/  

● Książka Niezniszczalne Katarzyna Ratajczyk, prawdziwe historie      
przedsiębiorczych kobiet, czyli o tym czego uczy nas porażka         
https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/ksiazki/  

● Planner na rok 2021 z poradami specjalistek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet 
● Pierwsze miejsce w konkursie Central European Startup Awards 2018 w          

kategorii Best accelerator or incubator 
● Raport moja firma w dobie COVID-19 
● Ponad 257 firm dzięki programowi Biznes w Kobiecych Rękach  

 
 
Sieć Przedsiębiorczych Kobiet w Internecie  

● https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl  
● https://www.facebook.com/groups/siecprzedsiebiorczychkobiet/ 
● https://www.facebook.com/SiecPrzedsiebiorczychKobiet/ 
● https://www.instagram.com/siecprzedsiebiorczychkobiet/ 

https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/ksiazki/
https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/ksiazki/
https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/
https://www.facebook.com/groups/siecprzedsiebiorczychkobiet/
https://www.facebook.com/SiecPrzedsiebiorczychKobiet/
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● https://www.linkedin.com/company/fundacja-przedsiebiorczosci-kobiet 
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