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Chcemy, żeby kobiety w Polsce były niezależne  

finansowo. Szczególnie troszczymy się o te, które  

prowadzą własne firmy. Dlatego, w kompleksowy  

sposób,wspieramy przedsiębiorczość kobiet.

„Women’s Economic Empowerment  

is arguably the biggest social

change of our time.”

The Economist
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Kompleksowe wsparcie przedsiębiorczości w SPK
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creating dla kobiet – Brain 

Embassy BE i SPK



Najbliższe wydarzenia

26.03. o 16:30 Warsztat z zarządzania finansami domowymi z Dominiką 
Nawrocką, 16:30, ul. Postępu 15, Brain Embassy

5.04 o 10:00 SkillShare: Na czym zarabia moja firma - modele biznesowe 
z Dagmarą Strzębicką, 10:00, ul. Postępu 15, Brain Embassy

11.04 o 9:45, 52. Śniadanie Sieci Przedsiębiorczych Kobiet z Martyną Zastawną, 
twórczynią firmy Wosh Wosh

18.04 o 16:30 Zarządzanie finansami firmy, szkolenie z Dominiką Nawrocką, ul. 
Postępu 15, Brain Embassy



•

•

•

•

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet

społeczność na FB  

wydarzenia networkingowe  

konferencje

ponad 25 tys fanów na FB  

48 śniadań networkingowych

•

•

•

•

•

17 wieczorów networkingu i Be the change  

11 konferencji na 500 osób każda

ponad 15 tys uczestników wszystkich  

wydarzeń Sieci

5 LAT SPK!
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Konferencje Sieci Przedsiębiorczych Kobiet
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Biznes w kobiecych rękach  

BEST program dla studentek i  

doktorantek

Matka - Przedsiębiorczyni

•

•

•

4 edycje BWKR, finansowane przez Fundację Kronenberga/Citi  

Foundation

2 edycje BEST, sponsorowane przez Ambasadę USA  

Matka Przedsiębiorczyni/FIO Ministerstwo Pracy - pilotaż
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Akcelerator Biznes w kobiecych rękach

• program autorski Sieci Przedsiębiorczych Kobiet

• oparty na 3 elementach wiedza, networking i mentoring  

biznesowy

• Partnerami w programie są DELab UW i miasto Warszawa.

• program adresowany jest dla kobiet z woj mazowieckiego, które

mają pomysł na biznes ale szukają wsparcia w jego wdrożeniu i

realizacji

• co roku w programie bierze udział 60 osób

• program trwa pół roku





Akcelerator Biznes w kobiecych rękach

• co roku spływa blisko 400 aplikacji na 60 miejsc

• spośród 150 uczestniczek, które wzięły udział w  

programie, 119 założyło nowe firmy

• nowe firmy wykreowały przeszło 250 miejsc pracy

• na potrzeby programu pozwstał Klub Mentorek  

SPK, który liczy 100 doświadczonych w biznesie

pań
• media interesują się nami coraz bardziej …
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Dagmara zw
Strzębicka
Chciała zostać artystką (pisarką, poetką, re- pe  

żyserką teatralną). Jest investment mana- ws  

gerem w Trio Fund w grupie kapitałowej Trio  

Management.

Jak stawić czoło porażce? dy

–Oporażkach wiem sporo, dużo b  

więcej niż osukcesach. Mojąpierwszą go  

dużą porażkąbyłoto, że nie spełniło się kt  

moje marzenie o byciu pisarzem lub kt  

reżyserem teatralnym. Wliceumzało- się  

żyłamteatr, skończyłamteatrologię na
UJ, wkońcu zdawałam na reżyserię na ij
PWST.Inic,bezrezultatu.Jakodojrzała  

osobanapisałampowieść.Wysłałam
do wydawnictwa i znowu nic. zy

Itutaj dochodzimy do pierwszej ra- wc  

dy, jaką mam dla tych, którym w  biz- h  

nesie przydarzy się porażka: piwot. sał  
Jest topojęcie zkoszykówki, które prze- m  

niknęłodobiznesu. Oznacza, że trze-
ba byćgotowymdotego, byzrobićzde- by
cydowanyobrótwokół osi.Jeśligdzieś
nie wychodzi, to coś radykalnie zmie- zb
nić,wykorzystującgłównezasoby. Mo-

że model biznesowy, może sposób go  

sprzedaży, amożesamprodukt.Trze-
ba wiedzieć, co jest naszym najwięk- ka
szym zasobem, i szukać takiego spo-

sobu wykorzystania go, który przynie-

sieoczekiwany rezultat.
Ja zrobiłam taki piwot, gdy, wyko- z

rzystując główny zasób, jakim jest mo- bo  

je lekkiepióro, zostałamcopywrite-
rem. Choćprzedbiznesembroniłam
się rękamii nogami,okazałosię, że tu n

zamijestpopytnamójspo- Aleksandra
a. Z działu kreacji trafiłam Jarośkiewicz

Agnieszka Agnieszka
Cenzartowicz Oleszczuk-Widawska

stycyjnym. mie Fun inDesign. Group. stanowisku
d tej pory były same sukcesy? marze

–Nie. Przezdziewięć lat prowadzi- Jak stawić czoło porażce? Jak stawić czoło porażce?

am firmę doradczą. Założyłamją ra- –Popierwsze: zmieniającpodejście –Porażka i sukces to dwie strony te-Jak s  

em z przyjacielem, którego pokocha- do niej. Nie chodzi o to, żeby ją prze- go samego medalu. To,codziśwydajemi –N  

am i wyszłam za niego za mąż. Nie kuwać nasukces, chodzioto, żeby móc się tragedią, może okazaćsię cudownym mnie  rzetrwało 

ani małżeństwo, ani firma. ją przeżyć jak coś całkowicie normal- zrządzeniem losu, które uchroni mnie ikoja  Dwa lata temu 

zostałam bez męża, ro- nego. Porażka to niejestkoniecświata, od prawdziwych problemów. Porażka zniem  ziny, przyjaciela, 

miejsca pracy i do- to jest elementsukcesu. może byćszansą, asukces porażką. niem
hodu. Czy takąporażkę można prze- –Tom KelleyzIdeopowiedział: „Po- Dawno temu pewna mądra przyja- przypominam
ćwsukces?Niemampojęcia. Dotej noś porażki często, abyś mógłodnieść ciółkaz Keniiporównałażyciedoma- tegos  ory staram 

się zrozumieć, co się sta- sukces szybciej”. Problem w tym, że ratonu, na którego starcie i zakończe- nościa  i dlaczego.

żyjemy w świecie, który piętnuje po- niu jest się otoczonymludźmi. Jednak może
–Itutaj kryje się druga rada dla    rażkę, wżycie przedsiębiorcy jest wpi- przez większość czasu biegnie się sa- tak m

ych, którym powinęła się noga: do- sany ciągły strach przed nią. My cały memu i dlatego trzeba być swoim naj- tuacjac
trzeć do prawdy. Najpierw trzeba po- czas ryzykujemy, podejmujemy ciągłe lepszym przyjacielem, powiernikiem ciągle  olić 

sobie na porażkę, zobaczyć sie-wyzwania, ale dzięki temu to właśnie oraz krytykiem. Doświadczyłam tego Która bie jako 

człowieka, którymaprawo po-my mamy szansę zbudować coś no- nieraz: prawdziwy sukces lub porażkę najwi łnić  błąd, który

nie kontroluje wego. widzi się dopieropo zakończeniuma- –P
zystkiego. Przestać winić jedynie Ludzie nie odnoszą sukcesu, bo ratonu. W trakcie biegu można tylko nie, z

innych, świat, pogodę. Jaką rolę ode-czekają, aż lęk przed porażką minie. iwyłącznie mówić o lepiej lub gorzej to roz  grałam

ja? Nie zdająsobie sprawy, że on nie mi- zakończonych jegoetapach. śmy E
Nie chodzi oto, żeby zrozumieć błę- nie nigdy. Dla tych ludzi przeciwień- Myślę, że trzeba wyciągać wnioski   przyjd
i już nigdy ich nie popełnić. Jeśli    stwem sukcesu jest właśnie porażka.       zkażdego takiego etapu, nie obrażać  dzielnie,

łąd wynika z niewiedzy, bardzo łatwo Ato przecież nieprawda. Genialnym się na otoczenie, szukaći współpraco- Toby 

wyeliminować. Ale są takie błędy, przykładem pozytywnego myślenia wać nie tylko z mądrzejszymi od sie- watne óre ludzie 

popełniają wielerazy, anie- oporażce jest wypowiedź T.A. Ediso- bie, lecz przede wszystkim z osobami Evene órzy do końca 

życia. Nie dlatego, że na: „Nie poniosłem porażki. Po prostu oróżnych cechachcharakteruiróżnych jejdob  nie uczą, ale dlatego,

że wynikają odkryłem 10 000 błędnych rozwią- predyspozycjach.Umiećdelegować za- Mi
one z naszej tożsamości, z tego, kim     zań”. dania i ufaćludziom wsposóbrozsądny. nalny

acy jesteśmy. Jeśli np. źle funkcjo- –Zobecnej perspektywydla mnie Jeśli mimo wszystko stajemy w obli- wodn nuję w

sytuacji napięcia emocjonal- największą porażką będzie, jeślimoja czu kryzysu –co robić? cunku  

nego i mam niski poziom akceptacji ry- firmanieprzetrwa,choćzdrugiejstro- –Wydajemisię,żeczłowiekjesttak śmieje  ka, 

to czy błędem było to, że zbyt ny wiem, że w pewnym sensie jest to skonstruowany psychicznie, aby mógł jątek n
ześnie uległam podczas negocjacji nieuniknione, bo średnia życia firm podołać wieluwyzwaniom. Ważne jest wodz

andlowych, w wyniku czego podpi- wEuropie wynosi 12 lat. tylko, by odpowiedzieć sobienanastę- Na ile  am 

niekorzystną umowę i po roku   Zawsze tak myślałaś? pujące pytania: co jest dla mnie na- na cza  

usiałamzwinąć firmę? Nie, bo nie –Jestem przedsiębiorcą dopiero    prawdę ważne?Czego niechcę?Co mo- –N
jestbłędem to, jakajajestem.Błędem     od trzechlat, ale moja percepcja suk- gę,aczegoniemogęiniechcępoświę- ciwnie,

ło to, że to ja prowadziłamnegocja- cesu iporażkibardzosię zmieniła.Kie- cić dlaosiągnięcia swojego celu? takcie  

cje. Podczas kolejnych rozmów znów   dyś, pracując dla dużej firmy, stara- Kilkakrotnie musiałam sobie odpo- temw yt 

wcześnie ulegnę tylko po to, by łam się porażki przysypywać możli- wiedzieć na te pytania w sposób szcze- stałam mieć to już 
za sobą. Może zamiast ne- wie szybko sukcesami. Wkładałam ry. Za każdym razemwpierwszejchwi- zysem

cjować, powinnam planować pro- mnóstwo pracy w to, aby być po- li takakonieczność wydawała mi się po-szłyr
dukcję, a do negocjacji mieć wspólni- strzegana jako świetny pracownik, ale rażką, jednak dzięki mądrym i dobrym czas absolutneg  lub

kogośwynająć? sam sukces nie był zadowalający. Od- ludziom (rodzinie i przyjaciołom) uda- Nie czu
Moja trzecia rada brzmi: nie zmie- czuwałamraczejulgę,że misię udało,     wało misię stanąć szybko nanogibez     stem,

niaj siebie na siłę. Zamiasttego wyko- że niemuszę się zasiebie wstydzić, że rozpamiętywaniaproblemuczy mę- Je

rzystaj najlepiej, jak się da, posiadane nie przekreślam swojej szansy na czenia siebie i otoczenia. Z perspektywy sobie asoby.

Jeśli będziemysięćwiczyćwsła- awans. De facto uciekałam przed ana-czasu każda z takich porażekstawała się owie
ściach, to pod koniec życia co naj- lizą wydarzeń i przed aktywnym po- sukcesem. Nie wolno się poddawaćina- łam szcz

wyżej dotrzemy do średniej krajowej. dejściem do tematu. Czy takie podej- leżypamiętaćo tym, że ci, którzynasna-niepo Atrenując

talenty, mamy szanse osiąg- ście dałoby mi sukces teraz, kiedy kie- prawdę wspierają i cenią, widzą w nas aprze ąć wybitność.

ruję własną firmą?Nie sądzę. więcejniżsukcesbądźporażkę. abłędy

eklamowejdofirmydorad- Jako dziecko bawiłasięw sprzedawcęwa- Chciała być archeologiem, pisarką, praw- Chciałazostaćpiosenkarką, a jako nastolat-

jestem w funduszu inwe- rzyw.Wszystkieza3,5zł!DziśjestCEO w fir- nikiem. Jest starszym partnerem w SWC   ka korespondentemwojennym. Dziśjestna

co-founderEvenea.pl/Uwalniacz
ńMimpi.pl.
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moimżyciu był czas, kiedyprze-
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popełniam jasama.

2

2 wydarzenia
|

MÓJBIZNES

Wtorek 21 października 2014 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl

Kobietywbiznesie,czyliporażka jest tylko

Aleksandra
Jarośkiewicz

Kluczem jest analiza

Kinga  
Nowakowska

Czasem trzeba

po prostu pójść

do kina

Agnieszka
Oleszczuk-
-Widawska

Liczy się to  

co jest dziś

Kinga Katarzyna  
Stanisławska Paw likow ska

nieuważni, popełniamy determinację  

błędy. A błędy trzeba
naprawiać

Dagmara Agnieszka
Strzębicka Cenzartowicz

Gdy jesteśmy Trzeba mieć w sercu      „Zrób obrót, szukaj Sukces i porażka

prawdy, nie zmieniaj to tylko różne etapy  

siebie na siłę” jednego maratonu







• baza przeszło 100 potencjalnych anielic biznesu, z czego 30

aktywnie inwestuje za pośrednictwem Black Swan

•

•

•

rekrutacja startupów poprzez Sieć Przedsiębiorczych Kobiet  

5 transakcji zrealizowane od maja 2015

współpraca z Europejską Siecią Aniołów Biznesu/EBAN
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• Pierwsza w Polsce przestrzeń co-workingowa dla kobiet

• Śniadania, Be The Change, szkolenia Skillshare i inne 

eventy w BE

• Siedziba Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet

• Najlepsze miejsce do pracy dla kobiet z Sieci …
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KONTAKT

Marta Gawinek – Dagargulia
m.gawinek@fundacjakobiet.org

mailto:m.gawinek@fundacjakobiet.org

