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Gender Gap w handlu.

Aleksandra Bara

EIT Food CLC North-East

Kobiety w FMCG

RETAIL TRENDS 24.05.2022
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Czym jest EIT?
Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii (EIT) 
napędza innowacje w 
Europie poprzez wspieranie 
przedsiębiorców, 
innowatorów i studentów, 
aby ich najlepsze pomysły 
stały się rzeczywistością.

Jak działa EIT?
Kształci nowe pokolenie 
przedsiębiorców

Opracowuje innowacyjne 
produkty i usługi

Angażuje startupy i scaleupy EIT Climate-KIC
Działania na rzecz
przyspieszenia przejścia
na gospodarkę
bezemisyjną.

EIT Digital
Wspieranie 
transformacji cyfrowej
w Europie.

EIT Food
Wspieranie rewolucji w 
zakresie innowacji i 
produkcji żywności.

EIT Health
Zapewnienie obywatelom
UE większych możliwości
cieszenia się zdrowiem.

EIT Urban Mobility
Inteligentny, ekologiczny 
i zintegrowany transport.

EIT Manufacturing
Wzmocnienie i zwiększenie 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu wytwórczego.

ROZWIJAMY 
SIĘ!

EIT InnoEnergy
Osiągnięcie zrównoważonej 
przyszłości energetycznej dla
Europy.

stworzonych
miejsc pracy

nowych 
produktów

i usług

inwestycji pozyskanych 
przez przedsięwzięcia 

EIT

absolwentów 
realizujących 
programy EIT

przedsięwzięć 
objętych 

wsparciem

innowacyjnych 
HUBów w całej

Europie

Europejski wspólny
punkt kontaktowy
dla innowacji

Wspólnoty 
Wiedzy 

i Innowacji EIT 
tworzą 

innowacyjne 
rozwiązania, 

odpowiadając 
na potrzeby 
społeczne

EIT RawMaterials
Wykorzystanie
surowców jako
głównego atutu Europy.

Jesteśmy częścią EIT: największej europejskiej 
wspólnoty innowacji

o Wspólnie dla lepszej żywności

EIT Food - EIT Food

https://www.eitfood.eu/
https://www.eitfood.eu/


Miejsc
e na 
logo

Georgia and 
Armenia

Iceland

EIT Food Central
Freising, Niemcy

EIT Food North-West
Reading, Wielka Brytania

EIT Food West & HQ
Leuven, Belgia

EIT Food South
Madryt/Bilbao, Hiszpania

EIT Food North-East
Warszawa, Polska

NASZE ZADANIE

To łączenie wszystkich zainteresowanych stron oraz kierowanie

i przyspieszanie procesu innowacji, który zrewolucjonizuje system 

żywnościowy.

Pochodzi od partnerów, którzy reprezentują ponad 85 wiodących

europejskich firm rolno-spożywczych, instytutów badawczych

i uniwersytetów.

Siedziba główna firmy znajduje się w Leuven, a biura regionalne

w Warszawie, Freising, Reading, Bilbao oraz w Madrycie.

NASZA SIŁA

Islandia

Gruzja 
i Armenia

EIT Food - EIT Food

Przewodnik po EIT Food

Naszą misją jest stworzenie świata, w którym 

każdy może mieć dostęp i cieszyć się 

zrównoważoną, bezpieczną i zdrową żywnością, 

z zaufaniem i uczciwością od ‚pola do stołu’.

o Wspólnie dla lepszej żywności

https://www.eitfood.eu/
https://www.eitfood.eu/
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Bez różnorodności nie ma innowacyjności!

o Wprowadzanie 
na rynek (z sukcesem) 

innowacyjnych rozwiązań 
rolno-spożywczych

4 Jak wspólne działania kobiet i mężczyzn mogą przełożyć się na nowoczesne rozwiązania w sektorze rolno-spożywczym? - Wiadomości Handlowe (wiadomoscihandlowe.pl)

o Myślenie ‚poza schematem’ 
wymaga szerszej 

perspektywy

Jakie wspólne działania przybliżają nas do osiągania celów? 

o Kobiety jako liderki 
zrównoważonego rozwoju

https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/jak-wspolne-dzialania-kobiet-i-mezczyzn-moga-przelozyc-sie-na-nowoczesne-rozwiazania-w-sektorze-rolno-spozywczym
https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/jak-wspolne-dzialania-kobiet-i-mezczyzn-moga-przelozyc-sie-na-nowoczesne-rozwiazania-w-sektorze-rolno-spozywczym
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Polityka Gender Mainstreaming

o Dostrzeganie i wzmacnianie mocnych stron zarówno kobiet 

jak i mężczyzn 

o Dawanie dostępu oraz umożliwianie jednakowego korzystania 

z zasobów

o Dbanie o potrzeby pracowników na tym samym poziomie

5 EIT Food Gender Mainstreaming Policy - EIT Food

Główne wartości

https://www.eitfood.eu/reports/gender-policy
https://www.eitfood.eu/reports/gender-policy
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Nierówności płci widoczne w handlu

o Różne wymagania rekrutacyjne / inwestorskie 

o Stanowiska zarządzające częstsze wśród mężczyzn 

o Wyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie mężczyzn 

o Kobiety prawie 2 razy bardziej narażone na utratę pracy 
(Covid-19) 

Gender Gap w handlu

GenderGap

https://www.springwise.com/better-business/why-women-led-startups-do-better-than-those-led-by-men/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3758149
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/roznice-w-wynagrodzeniach-kobiet-i-mezczyzn-w-polsce-w-2020-roku,12,3.html#xd_co_f=ZGZmZGY4NmEtMGRmMS00MWVlLWFiZmItNDBhOTJkMjZmNmU5~
https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/11/02/three-reasons-why-women-led-startups-are-flourishing-and-and-how-leaders-can-support-them/?sh=12c5316f613c
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Kobiety w sektorze

o Konsumencka perspektywa

o Większe zyski

o Wyższa kultura organizacyjna

o Przyszłość globalnej gospodarki

Kobiety w FMCG

FMCG

https://www.monster.com/career-advice/article/5-reasons-retail-needs-more-female-executives
https://www.bcg.com/publications/2018/why-women-owned-startups-are-better-bet
https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/11/02/three-reasons-why-women-led-startups-are-flourishing-and-and-how-leaders-can-support-them/?sh=12c5316f613c
https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/11/02/three-reasons-why-women-led-startups-are-flourishing-and-and-how-leaders-can-support-them/?sh=12c5316f613c
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Kobiety jako liderki zmiany.

Dla kogo? Naukowczyń, badaczek, specjalistek, 

menadżerek i przedsiębiorczyń z branży 

rolno-spożywczej. 

Cel? Wzmocnienie kompetencji przywódczych i zyskanie 

dostępu do unikalnej sieci kobiet zmieniających sektor 

rolno-spożywczy. 

WE Lead Food - EIT Food

WE Lead Food

https://www.eitfood.eu/projects/we-lead
https://www.eitfood.eu/projects/we-lead
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Bezpłatne warsztaty!

Co? „Warsztaty, WE Lead Polska to bezpłatne szkolenie, 

stworzone przez kobiety dla kobiet, które pozwoli obudzić w 

sobie apetyt na zmiany, rozwój i da praktyczne narzędzia, aby 

przekuwać pomysły w działania!”

Gdzie? Kuźnia Społeczna, Kotańskiego 1, 10-000 Olsztyn

Kiedy? 14.06.2022

WE Lead Food Polska Registration, Tue 14 Jun 2022 at 09:00 | Eventbrite

WE Lead Food

https://www.eventbrite.co.uk/e/we-lead-food-polska-registration-315372627017
https://www.eventbrite.co.uk/e/we-lead-food-polska-registration-315372627017
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Empowering Women in Agrifood

Dla kogo? Dla kobiet z pomysłem na innowacyjny biznes 

w branży rolno-spożywczej.

Na czym polega? Kompleksowe wsparcie w początkowym 

etapie rozwoju firmy.

Cel? Założenie biznesu i pewne wejście na rynek.  

EWA

EWA | Empowering Women in Agrifood - EIT Food

https://www.eitfood.eu/projects/ewa-empowering-women-in-agrifood-2022
https://www.eitfood.eu/projects/ewa-empowering-women-in-agrifood-2022
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EWA Networking Online Event 

Dla kogo? Wydarzenie online dedykowane przedsiębiorczyniom 

z całego świata, które chcą wymienić się doświadczeniami 

i porozmawiać o najpilniejszych wyzwaniach i wielkich szansach 

dla kobiet w sektorze rolno-spożywczym. 

Cel? Pobudzenie przedsiębiorczości kobiet w Europie 

Południowej i Środkowo-Wschodniej.

2021

EWA Networking Online Event 2021 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=2Kmn2eCiEIY&list=PLp-S_2BT4leMMVLXmT4H_t-9f7j8A6m0a&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2Kmn2eCiEIY&list=PLp-S_2BT4leMMVLXmT4H_t-9f7j8A6m0a&index=2
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Pobierz bezpłatnie i poznaj nasze…

EIT Food CLC North-East

RAPORTY

EIT Food - EIT Food

https://www.eitfood.eu/
https://www.eitfood.eu/
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Wpływ COVID-19 na sektor rolno-spożywczy.

Co? Strategiczna analiza prognostyczna 

żywności, która przedstawia, w jaki sposób 

COVID-19 wpłynął na system rolno-spożywczy 

w Europie, jakie są możliwe przyszłe scenariusze 

i jak możemy wykorzystać możliwości 

wynikające z pandemii.

Food Foresight

Food Foresight on the impact of COVID-19 - EIT Food

https://www.eitfood.eu/projects/food-foresight
https://www.eitfood.eu/projects/food-foresight
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Biznes przyjazny dla klimatu.

Jak? Przeczytaj raport Cultivating our Climate i poznaj trendy 

w obniżaniu emisji gazów cieplarnianych, odkrywając 

najlepsze praktyki europejskich firm.

Co? Stworzony na podstawie analizy makroekonomicznej, 

rozmów z ekspertami z 12 krajów, w tym Bułgarii, Chorwacji, 

Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Serbii, 

Słowacji i Słowenii.

Cultivating Our Climate

Cultivating Our Climate - EIT Food

https://www.eitfood.eu/reports/cultivating-our-climate
https://www.eitfood.eu/reports/cultivating-our-climate
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Zachęcamy do kontaktu.

Aleksandra Bara – aleksandra.bara@eitfood.eu

Aleksandra Niżyńska – aleksandra.nizynska@eitfood.eu

Rozwińmy programy 

wsparcia dla kobiet 

RAZEM!

EIT Food - EIT Food

https://www.eitfood.eu/
https://www.eitfood.eu/

