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Kontekst zagadnienia 

 

Patrząc z perspektywy historycznej, przedsiębiorczość jako zjawisko społeczno-

ekonomiczne było tradycyjnie odnoszone do mężczyzn.1 W związku z tym, zarówno praktyka 

biznesowa, jak i prowadzone w tym zakresie badania naukowe wykreowały stereotyp 

przedsiębiorcy, którego charakterystyka odzwierciedlała aktywność ekonomiczną mężczyzn. 

Wraz z upływem czasu ten wizerunek przedsiębiorcy był coraz powszechniej powielany w 

literaturze naukowej, popularnonaukowej oraz mediach na całym świecie.2 Do połowy lat 80. 

wiedza naukowa na temat cech, doświadczeń i praktyk biznesowych przedsiębiorczych kobiet 

oraz zarządzanych przez nie firm była stosunkowo niewielka.3 Od końca lat 80. kobiety 

zaczęły odgrywać coraz większą rolę w gospodarce światowej, co przejawiało się znaczącym 

wkładem przedsiębiorczych kobiet w postęp społeczno-ekonomiczny wielu krajów na 

świecie: coraz większym udziałem w tworzeniu nowych miejsc pracy, kreowaniu innowacji 

oraz wypracowywaniu dobrobytu dla ogółu obywateli.4 

Zainteresowanie naukowców działalnością ekonomiczną kobiet zostało zainicjowane w 

latach 70. W tym okresie coraz więcej kobiet aktywnie poszukiwało pracy zarobkowej.5 

Począwszy od połowy lat 80. widoczny był znaczący rozwój badań nad przedsiębiorczością 

kobiet, które prowadzono w wielu krajach świata. Rozwój ten charakteryzował się między 

innymi: (a) coraz większą liczbą dyscyplin naukowych podejmujących tę tematykę (takich jak 

psychologia, socjologia, nauki o zarządzaniu); (b) różnorodnością problematyki badawczej 

(np. kondycja ekonomiczna i rozwój biznesów prowadzonych przez kobiety; dostęp do 

zewnętrznych środków finansowych i ich wykorzystanie; zarządzanie kapitałem ludzkim; 

badania rynku pracy itd.); (c) prowadzeniem badań naukowych w coraz większej liczbie 

krajów na świecie (od Australii po Amerykę Łacińską).6 W związku z tym, w drugiej połowie 

 
1 Casson, M., and Casson, C. (2013), “The Entrepreneur in History: From Medieval Merchant to Modern Business Leader”, 

First ed., Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 42–66. 

2 Bruni, A., Gherardi, S., and Poggio, B., (2004), “Doing gender, doing entrepreneurship: An ethnographic account of   

intertwined practices”, Gender, Work and Organization, 11 (4), pp. 407–410. 

3 Jennings, J.E., and Brush, C.G. (2013), “Research on women entrepreneurs: Challenges to (and from) the broader 

entrepreneurship literature?”, The Academy of Management Annals, 7 (1), pp. 663–715. 

4 Kelley, D.J., Baumer, B.S., Brush, C., Greene, P.G., Mahdavi, M., Majbouri, M., Cole, M., Dean, M., and Heavlow, R. 

(2017), “Global Entrepreneurship Monitor: Women’s Entrepreneurship 2016/2017 Report”, London: Global 

Entrepreneurship Research Association (GERA), Babson College, Smith College, Tecnológico de Monterrey, Universiti Tun 

Abdul Razak, Korea Entrepreneurship Foundation, and Universidad del Desarrollo, pp. 6–11. 

5 Parker, B.J. (2010), “A conceptual framework for developing the female entrepreneurship literature”, Journal of Research 

on Women and Gender, 1 (2), pp. 169–190. 

6 Carter, S., Marlow, S., and Bennett D. (2012), “Gender and entrepreneurship”, [In] S. Carter and D. Jones-Evans, 

Enterprise and Small Business: Principles, Practice and Policy, Third ed., Harlow: Pearson Education Limited, pp. 218–231.  
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lat 90. przedsiębiorczość kobiet wyłoniła się jako niezależna dyscyplina naukowa z 

multidyscyplinarnych nauk badających problematykę przedsiębiorczości wśród osób 

aktywnych zawodowo danego kraju.7  

Współczesną literaturę naukową w zakresie przedsiębiorczości kobiet można 

usystematyzować w czterech obszarach tematycznych, stosując model teoretyczny stworzony 

przez Gartnera (1985), który to model został opracowany do badania nowo powstających 

firm. Pierwszy obszar tematyczny to przedsiębiorcy, przedsiębiorczynie lub zespoły 

przedsiębiorców, drugi obszar to firmy jako organizacje, trzeci to badania przedsiębiorczości 

jako procesu (tj. tworzenie i kreowanie nowych przedsięwzięć), a czwarty to zewnętrzne 

otoczenie biznesu (poziom mikro, mezo i/lub makro).8 

 

Problem badawczy oraz cele rozprawy 

 

Liczba kobiet prowadzących własną firmę wzrasta każdego roku w wielu krajach na 

świecie. Przedsiębiorcze kobiety przyczyniają się do poprawy sytuacji materialnej własnych 

rodzin, tworzą nowe miejsca pracy dla ludzi z lokalnych społeczności oraz wprowadzają na 

rynek nowe produkty i/lub usługi, które wytwarzają nową wartość dodaną brutto (gross value 

added) dla gospodarek swoich krajów.9  

Większość zgromadzonej i opublikowanej wiedzy naukowej w zakresie działalności 

ekonomicznej przedsiębiorców bazuje na badaniach dotyczących doświadczeń właścicieli 

jednoosobowych podmiotów gospodarczych płci męskiej oraz analizie cech 

charakterystycznych ich firm.10 Jednakże współcześni badacze przedsiębiorczości twierdzą, iż 

niewłaściwe jest bezkrytyczne wykorzystywanie wyników badań dotyczących działalności 

gospodarczej mężczyzn do badania aktywności ekonomicznej przedsiębiorczych kobiet.11  

 
7 Yadav, V., and Unni, J. (2016), “Women entrepreneurship: Research review and future directions”, Journal of Global 

Entrepreneurship Research,  6 (12), pp. 1–18. 

8 Gartner, W.B. (1985), “A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation”, The Academy of 

Management Review, 10 (4), pp. 696–706. 

9 Kelley, D.J., Brush, C.G, Greene, P.G., Herrington, M., Ali, A., Kew, P. (2015), “Global Entrepreneurship Monitor’s 

Special Report: Women’s Entrepreneurship 2014”, Wellesley, MA: Babson College, Universidad del Desarrollo, Universiti 

Tun Abdul Razak, Tecnológico de Monterrey, The Center for Women’s Leadership and Global Entrepreneurship Research 

Association (GERA), pp. 6–11. 

10 Yadav, V., and Unni, J. (2016), op. cit., pp. 1–18. 

11 Mitchell, B. (2004), “Motives of entrepreneurs: A case study of South Africa”, The Journal of Entrepreneurship, 13 (2), 

167–193.  
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Pomimo rosnącej liczby firm prowadzonych przez kobiety i ich coraz większego 

pozytywnego wpływu na gospodarki wielu krajów świata, ich reprezentacja w ogólnej 

populacji przedsiębiorców jest wciąż wyraźnie niższa niż mężczyzn.12 Z tego względu 

pozostają one wciąż mało zbadaną kategorią właścicieli jednoosobowych firm. W latach 80. i 

90. firmy prowadzone przez przedsiębiorcze kobiety przyciągały znacznie mniejsze 

zainteresowanie badaczy przedmiotu w porównaniu z firmami, które były zarządzane przez 

mężczyzn.13  

W krajach Europy Środkowej i Wschodniej (np. Polsce, Czechach, na Węgrzech), które 

mają podobne doświadczenie związane z transformacją systemową, badania dotyczące 

przedsiębiorczych kobiet wciąż są prowadzone stosunkowo rzadko w porównaniu z innymi 

regionami świata, w szczególności takimi jak: Ameryka Północna, Europa Zachodnia, czy też 

Azja Wschodnia i Południowa.14 W krajach Europy Środkowej i Wschodniej istnieje duża 

potrzeba bardziej kompleksowego i systematycznego badania zjawiska przedsiębiorczości 

kobiet. Badania te powinny dotyczyć kluczowych czynników, które mają pozytywny wpływ 

na średniookresową kondycję ekonomiczną (economic performance) oraz długookresowy 

wzrost przedsiębiorstw, których właścicielkami lub współwłaścicielami są kobiety.15 

Podjęte na użytek doktoratu badanie jest odpowiedzią na rekomendacje wielu badaczy, 

podnoszone w literaturze przedmiotu, nawołujące do prowadzenia badań naukowych nad 

przedsiębiorczością kobiet w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.16 Badanie to wypełnia 

istniejącą lukę badawczą dotyczącą pogłębionej analizy różnorodnych czynników, które 

pozytywnie wpływają na osiągnięcie sukcesu w biznesie przez kobiety. W szczególności 

podjęte badanie poszerza dotychczas zgromadzoną wiedzę naukową na temat polskich kobiet 

prowadzących własną działalność gospodarczą, poprzez opracowanie teoretycznego modelu 

 
12 Fetsch, E., Jackson, C. and Wiens, J. (2015), “Women entrepreneurs are key to accelerating growth”, Kansas City, MO: 

Entrepreneurship Policy Digest, Ewing Marion Kauffman Foundation, July 20, pp. 1–2, Available at: 

https://www.kauffman.org/what-we-do/resources/entrepreneurship-policy-digest/women-entrepreneurs-are-key-to-

accelerating-growth, [Accessed: June 10, 2019]. 

13 McGrath Cohoon, J., Wadhwa, V., and Mitchell, L. (2010), “The anatomy of an entrepreneur: Are successful women 

entrepreneurs different from men?”, Report, Kansas City, MO: Ewing Marion Kauffman Foundation, pp. 1–12. 

14 Zapalska, A.M., Brozik, D., and Zieser, N. (2015), “Factors affecting success of small business enterprises in the Polish 

tourism industry”, Tourism, 63 (3), pp.  365–381. 

15 Balcerzak-Paradowska, B., Bednarski, M., Głogosz, D., Kusztelak, P.,  Ruzik-Sierdzińska, A., and Mirosław, J. (2011), 

“Women Entrepreneurship in Poland”, Report, Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development (PARP), pp. 32–38. 

16 Ramadani, V., Fayolle, A., and Gërguri-Rashiti, S. (2015), “Introduction: Female entrepreneurship in transition economies 

as a significant but understudied field”, [In] V. Ramadani, A. Fayolle, and S. Gërguri-Rashiti (eds.), Female 

Entrepreneurship in Transition Economies: Trends and Challenges, Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 1–8. 

https://www.kauffman.org/what-we-do/resources/entrepreneurship-policy-digest/women-entrepreneurs-are-key-to-accelerating-growth
https://www.kauffman.org/what-we-do/resources/entrepreneurship-policy-digest/women-entrepreneurs-are-key-to-accelerating-growth
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opisującego tę działalność. Model został poddany empirycznej weryfikacji na populacji kobiet 

mikroprzedsiębiorców działających na terenie województwa mazowieckiego. 

 

Postawione cele badawcze są następujące: 

 

(1) rozpoznanie, jakie są kluczowe czynniki pozytywnie wpływające na osiągnięcie 

sukcesu w biznesie przez polskie kobiety mikroprzedsiębiorczynie z województwa 

mazowieckiego; 

(2) dokonanie analizy kobiet mikroprzedsiębiorczyń i prowadzonych przez nie firm;  

(3) porównanie uzyskanych wyników przeprowadzonych badań z rezultatami badań 

opublikowanych w literaturze przedmiotu oraz omówienie ich wkładu do 

zgromadzonego dorobku naukowego w zakresie przedsiębiorczości kobiet;  

(4) dostarczenie praktycznych rekomendacji dla rządu i jego agencji, instytucji 

edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych, które wspierają przedsiębiorczość 

kobiet w Polsce; 

(5) wskazanie przyszłych kierunków badań naukowych w obszarze przedsiębiorczości 

kobiet, a w szczególności w odniesieniu do podjętego problemu badawczego – 

czynników sukcesu kobiet w biznesie. 

 

Metodologia badań oraz teoretyczny model badawczy 

 

W teoretycznych rozdziałach pracy (rozdziały 1–3) zastosowano metodę krytycznego 

przeglądu literatury oraz analizę danych wtórnych w celu realizacji sformułowanych celów 

badawczych. W rozdziale 4 przedstawiono i omówiono metodologię przeprowadzonego 

badania oraz zaprezentowano teoretyczny model badawczy, który następnie był 

weryfikowany z użyciem danych empirycznych. W empirycznych rozdziałach pracy 

(rozdziały 5–6), w celu rozwiązania postawionego problemu badawczego, wykorzystano 

następujące metody badawcze: miary statystyki opisowej; eksploracyjną analizę czynnikową; 

współczynniki korelacji; jednoczynnikową regresję liniową; oraz regresję liniową 

wieloczynnikową (liniową regresję wieloraką). 

W teoretycznym modelu badawczym przedstawiono relacje pomiędzy wybranymi 

czynnikami sukcesu w biznesie oraz osiągniętymi wynikami ekonomicznymi zrealizowanymi 
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przez firmy, których właścicielkami lub współwłaścicielkami były polskie kobiety 

mikroprzedsiębiorczynie. Sukces w biznesie (business success outcomes) zmierzono za 

pomocą zmiennej zależnej nazwanej w rozprawie doktorskiej jako syntetyczny miernik 

kondycji ekonomicznej mikroprzedsiębiorstwa (composite business performance). Badane 

predyktory sukcesu w biznesie zostały pogrupowane w modelu w dwóch kategoriach 

badawczych. W pierwszej przedstawiono zmienne opisujące cechy społeczno-ekonomiczne 

oraz umiejętności biznesowe przedsiębiorczych kobiet. Z kolei w drugiej zaprezentowano 

zmienne dotyczące charakterystyki firmy oraz zasobów posiadanych przez 

mikroprzedsiębiorstwa, których właścicielkami lub współwłaścicielkami były kobiety. 

Populacja, z której wylosowano próbę badawczą, składała się z mikroprzedsiębiorstw 

działających we wszystkich sektorach gospodarki narodowej i zarejestrowanych w 

województwie mazowieckim, których właścicielkami lub współwłaścicielkami były kobiety. 

Firmy te wyselekcjonowano do badania stosując metodę próby losowej systematycznej 

(systematic sampling method). Dane do badania zebrano za pomocą internetowego 

kwestionariusza wywiadu, wykorzystując do tego celu metodę gromadzenia danych CAWI 

(wywiad wspomagany komputerowo) oraz CATI (wywiad telefoniczny wspomagany 

komputerowo).  

Analizę danych statystycznych przeprowadzono za pomocą oprogramowania firmy 

IBM® SPSS® Statistics wersja 24. Z kolei zaprezentowane w pracy wykresy zostały 

wykonane przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office ® Excel 2016. 

W końcowym etapie procesu analizy danych, badane czynniki sukcesu w biznesie 

dotyczące kobiet mikroprzedsiębiorców były analizowane przy użyciu trzech modeli regresji 

liniowej wieloczynnikowej. Analizę tę wykorzystano do określenia najlepszej kombinacji 

czynników sukcesu (predytorów) uwzględnionych w modelach statystycznych oraz wyboru 

modelu regresji liniowej wieloczynnikowej o najwyższej mocy objaśniającej, zmierzonej 

skorygowanym współczynnikiem determinacji R kwadrat (the adjusted R squared). 

 

Rezultaty badawcze 

 

W badaniu zanalizowano kluczowe czynniki, które pozytywnie wpływają na osiągnięcie 

sukcesu w biznesie przez polskie kobiety mikroprzedsiębiorczynie zarządzające lub 

współzarządzające firmami zarejestrowanymi na terenie województwa mazowieckiego. 

Pojęcie sukcesu w biznesie zdefiniowano jako kondycję ekonomiczną mikroprzedsiębiorstwa 
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(economic performance) osiągniętą w okresie ostatnich trzech lat przed realizacją badania.  

Konstrukt ten został zmierzony przy użyciu zmiennej zależnej nazwanej w badaniu jako 

syntetyczny miernik kondycji ekonomicznej mikroprzedsiębiorstwa (composite business 

performance). Pomiaru tej zmiennej dokonano stosując 7-punktową skalę ratingową, przy 

pomocy której badane respondentki oceniały osiągnięte wyniki ekonomiczne swoich firm. 

 Wyniki prowadzonych badań wskazują, że przetrwanie badanych mikroprzedsiębiorstw 

w średnim okresie oraz ich dalszy rozwój w długim okresie zależą od obecności i 

odpowiedniej kombinacji kluczowych czynników sukcesu. Czynniki te dotyczą społeczno-

ekonomicznych cech oraz praktycznych umiejętności kobiet mikroprzedsiębiorczyń, a także 

posiadanych zasobów i charakterystyk zarządzanych przez nie firm. 

Czynniki sukcesu kobiet mikroprzedsiębiorczyń, omówione w teoretycznym modelu 

opracowanym na podstawie literatury przedmiotu, zostały zbadane przy pomocy trzech 

modeli regresji liniowej wieloczynnikowej: A, B i C. Model C zawierał czynniki sukcesu 

(predyktory) z kategorii badawczej grupującej zmienne dotyczące charakterystyki firmy oraz 

zasobów posiadanych przez mikroprzedsiębiorstwa, których właścicielkami lub 

współwłaścicielkami były kobiety. Model B zawierał czynniki sukcesu (predyktory) z 

kategorii badawczej grupującej zmienne opisujące cechy społeczno-ekonomiczne oraz 

umiejętności biznesowe przedsiębiorczej kobiety. Model A zawierał czynniki sukcesu 

(predyktory) z dwóch badanych kategorii przedstawionych w teoretycznym modelu. 

Przeprowadzona analiza danych pokazała, że Model A posiadał najwyższą moc objaśniającą 

badanej zmiennej zależnej (tj. współczynnik determinacji R2 = 47,6%; skorygowany 

współczynnik determinacji R2 = 36,2%). 

Wyniki badania pokazują, że kobiety mikroprzedsiębiorczynie, które odniosły sukces w 

badanym okresie trzech lat miały od 30 do 39 lat; ukończyły studia wyższe lub studia 

podyplomowe; nabyły praktyczne doświadczenie zawodowe w swojej branży (przed 

założeniem własnej firmy); a także posiadały cechy osobowości takie jak wytrwałość i 

determinacja w biznesie.  

Przedsiębiorcze kobiety, których firmy osiągnęły lepsze od innych wyniki 

ekonomiczne, wykazały się także postawą, którą cechuje ponadprzeciętna orientacja na 

przedsiębiorczość (tj. innowacyjność, skłonność do podejmowania ryzyka, proaktywność). 

Ponadto kobiety mikroprzedsiębiorczynie, które osiągnęły sukces na rynku stosowały 

średniookresową strategię biznesową (np. poprawa jakości obsługi klienta), aby skutecznie 
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konkurować na lokalnym rynku. Były one także w stanie zidentyfikować oraz wykorzystać 

pojawiające się na rynku nowe szanse i możliwości biznesowe. 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują również, że przedsiębiorcze kobiety, które 

odniosły sukces oferowały swoje produkty i/lub usługi dla klientów na rynku 

ogólnokrajowym oraz międzynarodowym, a także były w stanie obsługiwać klientów 

biznesowych dużej i średniej wielkości. Kobiety mikroprzedsiębiorczynie, których firmy 

wykazały się lepszymi wynikami ekonomicznymi w badanym okresie, posiadały 

wystarczające zasoby finansowe w momencie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, 

wykorzystywały w zarządzaniu biznesem przede wszystkim własne fundusze na finansowanie 

potrzeb operacyjnych i inwestycyjnych firmy, a także wskazały w badaniu, że ich firma 

odnotowała znaczący wzrost od momentu zarejestrowania działalności gospodarczej. 

Na koniec należy podkreślić, że uzyskane wyniki badań pokazały dodatni wpływ 

niektórych zmiennych kontrolnych (uwzględnionych w modelach liniowej regresji 

wieloczynnikowej) na sukces badanych kobiet mikroprzedsiębiorców z województwa 

mazowieckiego. Ten korzystny wpływ dotyczył zmiennych kontrolnych takich jak: 

działalność mikroprzedsiębiorstwa w sektorze usług; przychody ze sprzedaży towarów i/lub 

usług w przedziale od 500 000 do 1 000 000 zł (wielkość mikroprzedsiębiorstwa – mierzona 

przychodami ze sprzedaży towarów i/lub usług); oraz prowadzenie działalności gospodarczej 

jako osoba samozatrudniona (wielkość mikroprzedsiębiorstwa – mierzona ilością 

zatrudnionych pracowników). 

 

Rekomendacje 

 

Dyskusja podjęta w części teoretycznej oraz wyniki badań zaprezentowane w części 

empirycznej rozprawy doktorskiej sugerują, że dalszy rozwój przedsiębiorczości kobiet w 

Polsce wymaga szeregu zmian, które przedstawiono w sześciu obszarach tematycznych. 

Wskazane obszary to: (1) wspieranie rozwoju innowacji wśród przedsiębiorczych 

kobiet; (2) pomoc w formułowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych nastawionych na 

rozwój firmy; (3) wsparcie w zakresie osiągnięcia równowagi dotyczącej łączenia 

obowiązków rodzinnych z pracą zawodową oraz zapewnienie dostępu do instytucjonalnych 

form wsparcia dla przedsiębiorczych kobiet z małymi dziećmi; (4) promowanie 

przedsiębiorczości jako zjawiska społeczno-kulturowego oraz wprowadzenie zmian w 

systemie edukacji (na poziomie średnim i wyższym); (5) szerszy dostęp do zewnętrznych 
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źródeł finansowania; (6) promowanie przedsiębiorczości kobiet przez dostęp do 

doświadczonych w biznesie mentorów (wzorów do naśladowania) i programów wsparcia 

realizowanych przez ambasadorów biznesu, a także rozwój sieci przedsiębiorczych kobiet 

(networkingu zawodowego). 

Kwestie wymagające zmian, o których mowa wyżej, powinny być realizowane zarówno 

przez polski rząd (na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym) i jego agencje oraz 

instytucje edukacyjne (na poziomie średnim i wyższym), jak również przez organizacje 

pozarządowe, które zajmują się wsparciem dla przedsiębiorczych kobiet w Polsce.  

Podjęte w ramach rozprawy doktorskiej badanie przyczyniło się do usystematyzowania 

wiedzy na temat kluczowych czynników sukcesu w biznesie dotyczących przedsiębiorczych 

kobiet na przykładzie Polski oraz dostarczyło argumentów na rzecz prowadzenia dalszych 

badań nad przedsiębiorczością kobiet. W celu dogłębnego zbadania podjętego problemu 

badawczego zaleca się, aby przyszłe badania uwzględniały w modelach teoretycznych 

zmienne niezależne dotyczące: (a) procesu przedsiębiorczości (np. rekrutacja, szkolenie, 

rozwój oraz zatrzymanie pracowników w firmie itp.); (b) zewnętrznego otoczenia 

mikroprzedsiębiorstwa (np. rodzaj i siła budowanych relacji z klientami, dostawcami i 

pracownikami); oraz (c) kontekstu społeczno-kulturowego przedsiębiorczości kobiet (np. 

macierzyństwo, osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a obowiązkami 

rodzinnymi, wsparcie partnera/rodziny w prowadzeniu firmy itp.). 

Ponadto, aby zwiększyć istniejący dorobek naukowy na temat czynników sukcesu 

przedsiębiorczych kobiet, dalsze badania w zakresie tej problematyki powinny być 

przeprowadzone także w innych krajach z Europy Środkowej i Wschodniej. Posiadają one 

wiele wspólnych cech charakterystycznych, które dotyczą zgromadzonego bogatego 

doświadczenia w zakresie społeczno-ekonomicznej transformacji systemowej, związanego z 

wprowadzaniem instrumentów gospodarki rynkowej. Wyniki empiryczne tych badań można 

by wykorzystać do analiz porównawczych pomiędzy krajami w ramach regionu. 

 

Słowa kluczowe: czynniki sukcesu, kobieta mikroprzedsiębiorca, kondycja ekonomiczna 

mikroprzedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorstwo, Polska, województwo mazowieckie 

 

Kody klasyfikacji JEL: C12, C21, C31, L10,  L25, L26, M10, M21, M31 


