
www.kobiecetwarze.pl
FB Kobiece Twarze



2 3

www.kobiecetwarze.pl www.kobiecetwarze.pl

Debiutantka

1.  Agnieszka Gorzelana – 3M
2.  Dagmara Szygula – ZPZ Legal
3.  Ewa Chabierska - Siedlisko Czarny Kot
4.  Kamila Jakubik - FunFitness
5.  Katarzyna Bownik – 3M
6.  Katarzyna Szamborska – Przystanek Przygoda
7.  Katarzyna Ujek – Mental Gym
8.  Marzena Michalec- Kobieta w Biegu
9.  Patrycja Wizińska-Socha, Anna Skotny - Nestmedic
10. Paulina Puchała, Elżbieta Puchała - HANDB

Profesjonalistka

1. Agata Patynowska – Lab One
2. Agnieszka Bukowska – GKN Driveline
3. Agnieszka Falewicz – Dwór Elizy
4. Agnieszka Jabłońska – 3M
5. Agnieszka Kortas - KORTAS
6. Aleksandra Pawlak – Fit Diet
7. Aneta Ukleja – Flott Sp z o.o.
8. Anna Kubicka - Toyota & Lexus Centrum Wrocław
9. Anna Redlicka – BZWBK Aviva
10. Bogumiła Łysoń – JAMP
11. Dominika Kawala – 3M
12. Dominika Szymik – Ławeczko i Natalia Stawiarska  

– Pro Academy
13. Dorota Chodorowska – Natura Centrum Odnowy Biologicznej 
14. Edyta Połomska - GOMI
15. Ewa Grzebieniak – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
16. Ewa Jank – Pneumat System
17. Gabriela Bobrowska – 3M
18. Iwona Nowakowska-Sołtys - Toyota Bielany Nowakowski  

Sp. z o.o. / Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp. z o.o.
19. Joanna Romer-Bodak - Duncan
20. Jolanta Zendran – Europejskie Centrum Odszkodowań
21. Kamila Jakubiuk - FunFitness
22. Katarzyna Muraszko – Pneumat System
23. Katarzyna Ziemer – Psyche-Soma
24. Magda Rygiel - Akapit
25. Magdalena Lamprecht – www.promotion
26. Magdalena Lipińska - Centrum Edukacji Fischer
27. Małgorzata Anna Porębska – W-support.pl
28. Małgorzata Golatowska – 3M
29. Mariola Dudziak – Szpital Sokołowskiego Wałbrzych
30. Monika Krawczyk-Rudnicka – Global Service
31. Patrycja Palkiewicz – Sposób na życie
32. Paulina Rudzała – Happy Hors
33. Sylwia Petryna – Petra Consuling
34. Teresa Kachniarz -Raiffeisen Bank
35. Violetta Traczyk - Jadwiga

osobowość

1.  Aleksandra Halikowska  
– nauczycielka, przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci

2.  Anna Łucja Adamska – dyrektor Powiatowego Centrum 
Edukacyjnego w Lubaniu

3.  Bożena Pytel – menedżer Kościoła Pokoju w Świdnicy
4.  Dorota Jabłońska – wiceprezes oddziału Okręgowego 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
5. Elżbieta Łukaszewska – Przewodnicząca Koła Ligii Kobiet 

Polskich w Nowej Rudzie
6. Elżbieta Michalak – nauczyciel, opiekun zespołów 

młodzieżowych
7. Elżbieta Wojdyła – Przewodnicząca Stowarzyszenia Zawsze 

Kobieta w Oławie
8. Ewa Minge – założycielka, fundatorka i Członek Zarządu  

w Fundacji Black Butterflies
9. Irena Skrzypicka-Grzywacz – Prezes Stowarzyszenia Polka 

International Wrocław, Polska Oddział Międzynarodowej 
Asocjacji Polskich Kobiet

10. Magdalena Woch - Wiceprezes Fundacji  
Księżnej Daisy von Pless

11. Teresy Mazurek – Wójt Gminy Świdnica
12. Violetta Mazurek – Prezes Fundacji Spichlerz Kultury,  

Prezes Stowarzyszenia Kobiet w Świdnicy
13. Wanda Ziembicka-Has – dziennikarz radiowo-telewizyjny  

od 40 lat, społecznik, przez dwie kadencje samorządowiec
14. Władysława Kotlarek – szefowa Bolesławieckiego Klubu 

Amazonek

firma

1. Duo-med - stomatologia
2. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego – instytucją udzielająca 

pożyczek ze środków własnych, budżetu państwa  
oraz Unii Europejskiej

3. GKN Driveline – producent w branży motoryzacyjnej 
4. Global Service M&A – usługi opiekuńcze
5. Jadwiga – producent w branży kosmetyczna
6. Nifco Poland – produkcja - branża automotive
7. Pneumat System – produkcja, handel i usługi w branży 

pneumatycznej
8. ZUPBADURA – produkcja i usługi w branży maszyn ogólnego 

przeznaczenia

ProDukt / usługa

1. Pro Academy School of Makeup – usługa kosmetyczna
2. Duncan – meble z myślą o kobietach
3. Estera Grabarczyk – Esterka – usługi i produkty modowe
4. FitnesFun – usługi fitness, dietetyka, treningi personalne
5. Integrity Studio – produkt/usługa Kobieta w Chmurze
6. KORTAS – marka odzieżowa
7. Lab One - kosmetyki
8. MedFemina – szpital 
9. Nestmedic - produkt Pregnabit wykorzystywany w ginekologii
10. Neway - program coachingu językowego
11. The Rose - kosmetyki
12. Moda Vito Vergelis – marka odzieżowa

LISTA UCZESTNICZEK I FIRM UCZESTNICZąCyCH  
W III EDyCJI PLEBISCyTU KOBIECE TWARZEPLEBISCyT 

KOBIECE TWARZE III EDyCJA Wszyscy jesteście zwycięzcami, bo wspieracie  idee promocji przedsiębiorczości kobiet  
i równości płci w biznesie, którą wspiera nasz Plebiscyt!

Kobiety aktywne, przedsiębiorcze, kobiety menadżerki i kobiety sze-
fowe, kobiety debiutujące w  biznesie– chcemy te wszystkie Panie 
stawiać na piedestały, aby je wyróżniać, dopieszczać, aby były inspi-
racją dla innych- tych, które na początku drogi przez uprzedzenia, 
własną nieśmiałość, brak wiary w siebie. Przecież wiecie Państwo, 
że kiedy proponuje się awans dwóm tak samo dobrze wykształco-
nym i kompetentnym osobom, a jedna z nich jest mężczyzną a dru-
ga kobietą to mężczyzna zapyta o to kiedy zaczyna i jakie pieniądze, 
a kobieta pomyśli, co powie mąż i powie „musze się zastanowić czy 
podołam czy dam rady…” Z czym ? Czasami z własnymi demonami 
niewiary w siebie, czasami z presją rodziny, która widziałaby ją naj-
chętniej w domu przy garach i dzieciach….

Kobiety to potęga mocy, energii ii to osoby, które uwielbiają współ-
pracować, chwalić i nagradzać innych . Jesteśmy świetne i świat się 
o tym przekonuje. 

Rozwijamy skrzydła, my przedsiębiorcze kobiety także dzięki wspa-
niałym mężczyznom, którzy prowadzą swoje firmy pamiętają 
o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn i coraz częściej zapraszają 
nas do prowadzenie trudnych projektów, stawiają przed nami wy-
zwania i dają nam szanse aby się wykazać . Nasz plebiscyt honoruję 
tez takie firmy, które są firmami przyjaznymi kobietom . Najkrócej 
mówiąc to firmy w których jest normalnie, to znaczy równoupraw-
nienie w  biznesie kobiet i  mężczyzn jest faktem. Kobiety zarabia-
ją tyle samo, ile mężczyźni na tych samych stanowiskach, kobiety 
awansują, szkolą się, są doceniane i mają otwartą drogę do kariery 
zawodowej. Tych firm drodzy Państwo wciąż nie jest w Polsce zbyt 
wiele dlatego, z tym większą radością i pokazujemy je i promujemy 
w naszym plebiscycie Kobiece Twarze. 

Kobiece Twarze to plebiscyt gospodarczy, ważne aby promować 
drogę do sukcesu, to codzienne wchodzenie na szczyt nie windą lecz 
schodami ( oczywiście że do mądrości Winstona Churchilla nawią-
zuje), dlatego wszystkim kobietom i mężczyznom życzę entuzjazmu, 
nie gasnącego entuzjazmu każdego dnia.

„Sukces to zdolność do przejścia od jednej porażki do drugiej 
bez utraty entuzjazmu”
 Winston Churchil

W magazynie Kobiece Twarze (grudzień 2016) przeczytacie o uczest-
niczkach III Edycji, o partnerach naszej trzeciej edycji, tj o firmach, 
które wspierają idee promocji przedsiębiorczości kobiet i  równo-
uprawnienia w  biznesie, bez których nie byłoby tej edycji. W  tym 
magazynie także przypomnimy relacje z ubiegłego roku z II Edycji 
Kobiecych Twarzy, przeczytacie wywiad z przewodniczącą Kapituły, 
kobietą charyzmatyczną Barbara Kaśnikowska, a  także rozmowę 
dziennikarza Gazety Wrocławskiej z moją skromną osobą. 

Pozwólcie Państwo, że za wprowadzenie idei Plebiscytu Kobiecych 
Twarzy w życie podziękuję najserdeczniej jak umiem właścicielom 
firmy Hornet 4, którzy uwierzyli w moją idee fix. Dziękuję Małgorza-
cie Beślerzewskiej i Monice Falkiewicz, które na codziennie dzielą 
ze mną trudny przygotowania finałowej Gali, jak i całorocznej pracy 
organizując spotkania Forum kobiecych Twarzy na Dolnym Kalsku- 
dziękuje dziewczyny jesteście świetne!

autor:
małgorzata beślerzewska
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10 grudnia 2015 r. w 3M Poland w Kajeta-
nach odbyło się pierwsze ze spotkań w ra-
mach Forum Kobiet Sukcesu. Podczas wy-
darzenia odbył się m.in. panel dyskusyjny 
na temat roli kobiet w biznesie, w którym 
wzięły udział Terri Gerrosa, Dyrektor Za-
rządzająca Citibank Service Center Poland 
i Ewa Rumińska-Zimny, Prezes Międzyna-
rodowego Forum Kobiet Nauki i  Biznesu 
Szkoły Głównej Handlowej. Męski punkt 
widzenia zaprezentował Dyrektor Zarzą-
dzający 3M – Sebastian Arana. 

Według badań przeprowadzonych przez 3M 
Poland ponad 50 proc. globalnych korpo-
racji posiada wśród kadry zarządzającej 
przynajmniej jedną kobieta. Ten wynik to 
o  kilkanaście procent więcej niż średnia 
europejska norma. Jednak zaledwie 3 proc. 
kobiet w  Polsce sprawuje funkcję dyrekto-
ra zarządzającego. Dodatkowo oczekiwania 
finansowe kobiet są średnio o  100 dola-
rów (ok. 400 PLN) niższe niż mężczyzn, co 
sprawia, że aż 18 proc. z nich będąc na tym 
samym stanowisku zarabia mniej. Te ele-
menty składają się na obraz kobiet, które 
choć wykazują podobne umiejętności i pre-
dyspozycje co mężczyźni, wciąż są nierów-
norzędnie traktowane przez pracodawców.
 
Dlatego w 3M powstał pomysł, by groma-
dzić liderów i  liderki biznesu i  wspólnie 
dyskutować o  tym jak w  miejscach pra-
cy tworzyć środowisko do rozwoju kobiet 
i mężczyzn zarówno na niższych, jak i wy-
sokich stanowiskach. Owocem tego, było 
wyjątkowe spotkanie - Women’s Leader-
ship Forum. 

- Zależy nam, by nasi pracownicy, nieza-
leżnie od płci, mieli zawsze równe szanse 
rozwoju zawodowego. Inicjatywa Women’s 
Leadership Forum jest skierowana zarów-
no do kobiet, jak i  mężczyzn pracujących 
w  3M. Jej celem jest rozwój kompetencji 
przywódczych oraz wymiana doświadczeń 
w  tym zakresie – podkreślała Małgorzata 
Golatowska, Sales & Marketing Operations 
Leader w 3M Poland. 

W czasie wydarzenia, obok analizy wyników 
badania nt. planowania i  realizacji kariery 
przeprowadzonego wśród pracowników 3M, 
odbył się także panel dyskusyjny na temat 
roli kobiet w biznesie. Rozmawiano między 
innymi o  stereotypach dotyczących pracy 
kobiet w Polsce. 

- Gdy w  2000 roku zaczęłam interesować 
się tematem zatrudnienia kobiet w polskich 
firmach około 80 proc. zatrudnionych osób 
w korporacji na wyższych stanowiskach sta-
nowili mężczyźni, a jedynie 20 proc. kobiety. 
Dzisiaj ta statystyka poprawia się z roku na 
rok, jednak wciąż w  Polakach tkwią zako-
rzenione stereotypy na temat tego, jaki ro-
dzaj pracy jest zarezerwowany dla danej płci 
- powiedziała dr Ewa Rumińska-Zimny, Pre-
zes Międzynarodowego Forum Kobiet Nauki 
i Biznesu Szkoły Głównej Handlowej.

- Stereotypy są zakorzenione nie tylko bez-
pośrednio w  ludziach, ale także w  instytu-
cjach. Firma nie jest konkurencyjna, jeśli nie 
słucha społeczeństwa. Rozwój biznesu, wią-
że się bezpośrednio z rozwojem umiejętno-
ści przywódczych wśród pracowników, na 

których składają się mężczyźni, jak i kobiety 
– podkreślała Terri Gerrosa, Dyrektor Za-
rządzająca Citibank Service Center Poland.

Jak zauważył Sebastian Arana, Dyrektor Za-
rządzający 3M Poland: stereotypowe postrze-
ganie kobiet pokazuje, że są one emocjonalne 
i słabe. Jednak z jego wynika, że to mężczyźni, 
szczególnie w Polsce są bardziej emocjonalni. 

W  czasie panelu poruszono także kwestie 
umiejętnego godzenia pracy zawodowej 
z życiem osobistym. 

- W ramach działań w Citybanku przepro-
wadziliśmy ankietę na grupie prawie 500 
kobiet, które pracowały w  naszej firmie 
i  odeszły na urlop macierzyński. Kultura 
naszej organizacji i zasady w niej funkcjo-
nujące sprawiły, że żadna z  tych osób nie 
została w domu z dziećmi po urlopie ma-
cierzyńskim – podkreślała Terri Gerrosa. 

- Organizacja czasu to dla pracodawcy 
bardzo cenna umiejętność. Badania poka-
zują, że im więcej kobieta ma dzieci, tym 
lepiej musi sobie radzić zarówno w  domu 
– wykonywać zadania szybciej, zachowu-
jąc przy tym dużą dokładność. Ta umiejęt-
ność przydaje się także w pracy zawodowej 
przekłada się bezpośrednio na efektywność 
w pracy – dodała dr Ewa Rumińska-Zimny. 

- Dziś odchodzi się od stereotypowego po-
strzegania wychowywania dziecka jako 
obowiązku skierowanego głównie do ma-
tek. Coraz częściej to mężczyźni przejmują 
tę rolę w domu, dając kobietom możliwość 
realizacji zawodowej, jeśli tego potrzebują. 
Taka postawa jest obecna m.in. w  naszej 
firmie, gdzie kobiety odnoszą wiele suk-
cesów na stanowiskach menadżerskich, 
akcentując przy tym potrzebę budowania 
różnych stylów przywództwa organizacji – 
zaznaczał Sebastian Arana. 

Women’s Leadership Forum było pierw-
szym wydarzeniem z cyklu dyskusji w Pol-
sce. Następne spotkania zostały zaplano-
wane na 2016 rok. 

Źródło: 3Magazinie – materiały 3M Poland

Naszą strategią jest tworzenie miejsc pracy dla kobiet na wysokich stanowiskach  
– relacja z Women’s Leadership Forum w 3M Poland.

1. Miała Pani okazję uczestniczyć w wyda-
rzeniu - Women’s Leadership Forum, orga-
nizowanym przez firmę 3M. Jak zapatruje 
się Pani na tę inicjatywę? 

Uważam, że jest to doskonały pomysł 
i pierwszy krok, który powinna zrobić firma 
o takim potencjale i uznaniu jak amerykań-
ski gigant – 3M. W pierwszym etapie należy 
ludzi uświadamiać dlaczego równość ma 
znaczenie w  biznesie, pokazywać argu-
menty, statystyki i  światowe tendencje dla 
równorzędnego rozwoju zawodowego ko-
biet i mężczyzn. Najważniejsze, że podczas 
wydarzenia pojawiły się dwie istotne kwe-
stie: wyraźny sygnał ze strony kierownictwa 
firmy do działania oraz zaangażowanie w tę 
inicjatywę wszystkich pracowników firmy, 
co było widać podczas spotkania.

2. Dlaczego tak ważny jest równorzędny 
rozwój zawodowy dla kobiet i mężczyzn? 

Z bardzo prostego względu - zwiększają się 
w  ten sposób zyski firmy. Potwierdzają to 
badania i  raporty m.in. firmy McKinsey & 
Company „The Power of Parity” 2015. Obec-
nie coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie 
z tego sprawę. Wciąż jednak w wielu z nich 
rozwój zawodowy kobiet można porównać 
do odwróconej piramidy. U  jej podstawy 
znajduje się wiele dobrze wykształconych 
i  chętnie rekrutowanych do pracy kobiet. 
Jednak im wyższe stanowisko, tym mniej 
przedstawicielek. Wynika to m.in. z  oba-
wy i  chłodnej kalkulacji pracodawców. Nie 
chcą awansować pracownika-kobiety, któ-
ra przecież może zaraz zajść w ciążę, pójść 
na urlop macierzyński. Sama obawa może 
sprawić, że na wyższe szczeble w hierarchii 
zawodowej nie awansują także te kobiety, 
które ostatecznie na macierzyństwo się nie 
zdecydowały.

3. Jakiś przykład?

Proszę spojrzeć kto jest rektorem uczel-
ni wyższych w  Polsce – na palcach jednej 
ręki można wymienić kobiety sprawujące 

ten urząd. Oczywiście gdy spojrzymy niżej 
to jest bardzo duży odsetek kobiet obec-
nych na uczelni – studiują, robią doktoraty, 
są adiunktami. Problemy pojawiają się na 
wyższych szczeblach – habilitacji, profesu-
ry, które nieprzypadkowo stanowią domenę 
mężczyzn. Coś się jednak w tej kwestii zmie-
nia, co potwierdza niedawna nominacja ko-
biety, prof. Louise Richardson, specjalistki 
od terroryzmu, na zastępcę rektora Uni-
wersytetu w Oxfordzie. To pierwsza kobieta 
we władzach w 800-letniej historii tej pre-
stiżowej uczelni.

4. Jakie bezpośrednie korzyści uzyskuje 
pracodawca mając na stanowiskach kie-
rowniczych i kobiety i mężczyzn?

Równowagę. Każda firma potrzebuje róż-
nych sposobów myślenia i  podejścia do 
tych samych kwestii. Przykładowo – skłon-
ność do podejmowania ryzyka. Cecha, cha-
rakterystyczna dla mężczyzn, którzy często 
podejmują szybkie decyzje i  wykorzystują 
okazję do rozwoju. Kobiety są ostrożniejsze 
i takie podejście lepiej sprawdza się w sytu-
acjach kryzysowych dla firmy, gdzie lepiej 
się zastanowić, rozważyć ryzyko, potencjal-
ne korzyści i straty. Udział kobiet na wyso-
kich stanowiskach zmienia optykę firmy. 

5. W jaki sposób?

Na przykład przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących rozwoju i  badań nad nowymi 
produktami. Szczególnie widać to w branży 
związanej z usługami i produktami dla ro-
dziny. Mężczyźni nie mają takiego wyczucia, 
nie wiedzą co jest potrzebne. Obecnie wiele 
nowych biznesów kobiecych dotyczy wła-
śnie branży parentingowej – np. nosidełka

6. W  jakich branżach poza parentingową 
kobiety są dominujące? 

Moda, projektowanie odzieży, ale także np. 
tworzenie nowych modeli samochodów 
czy innych urządzeń. Kobiety są silne m.in. 
w  usługach bankowych – wiele banków 

stara się mieć kobiety w zarządach, by two-
rzyć nowe produkty lepiej dopasowane do 
potrzeb nowoczesnych kobiet o  wysokich 
dochodach. Kobiety wchodzą również do 
wielu nowoczesnych branż o  zasięgu glo-
balnym takich jak IT, reklama czy media 
społecznościowe Można tu wymienić She-
ryl Sandberg (Facebook) czy Meg Whitman 
(Hewlett-Packard). Coraz bardziej doce-
niane są „kobiece” style zarządzania, które 
sprawdzają się w  przemysłach kreatyw-
nych. To styl nastawiony bardziej na prace 
zespołową i współpracę, a mniej na utrzy-
mywanie sztywnych zależności pionowych  
szef-pracownicy.
 
7. Kiedy nastąpiła zmiana w postrzeganiu 
kobiet na rynku pracy?

Pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia kobiet 
zaczęły masowo wchodzić na rynek pracy 
jako sekretarki, pomoce biurowe. Dotyczyło 
to zarówno młodych i bezdzietnych kobiet, 
ale także tych, które odchowały już swoje 
dzieci i szukały zajęcia. Przez ostatnie pięć-
dziesiąt lat sytuacja sprawiła, że kobiety 
usadowiły się permanentnie na rynku pra-
cy. Narodziny dziecka nie muszą wiązać się  
z tym, że odchodzą z pracy na długo. Przez 
ten czas zmieniło się także postrzeganie 
kobiet opiekujących się domem i  dziećmi. 
Łączenie kariery zawodowej z  życiem ro-
dzinnym stało się już społeczną normą. 

8. Jak Pani myśli w jakim kierunku będzie 
się to rozwijać?

Na pewno w ciągu najbliższych kilkunastu 
lat będzie coraz więcej kobiet na kierow-
niczych stanowiskach. Wynika to z  jednej 
przyczyny – talenty rozkładają się równo-
miernie między mężczyzn, a  kobiety. Fir-
my, które nie biorą pod uwagę kobiet w re-
krutacji na wyższe stanowiska, po prostu 
tracą te talenty. Kobiety mają inny rodzaj 
spojrzenia co może być dobrym pomysłem  
na biznes i jak należy go prowadzić. 

Źródło: materiały 3Magazine

KAżDA FIRMA POTRZEBUJE 
RóżNyCH SPOSOBóW 
PODEJŚCIA DO TyCH SAMyCH 
KWESTII

Rozmowa z dr Ewą Rumińską-Zimny – ekonomistką, prezes Międzynarodowego 
Forum Kobiet Nauki i Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej (SGH) oraz człon-
kinią zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet na temat roli kobiet w biznesie. 
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1. Jak Pani zdaniem wygląda równoupraw-
nienie w biznesie w polskich firmach w po-
równaniu do sytuacji z przez 10 lat?

Jest dużo lepiej, ale wciąż pozostało w  tej 
kwestii wiele do zrobienia. Polscy przed-
siębiorcy wiedzą już, że dyskryminacja ze 
względu na płeć jest zła. Zabrania tego pra-
wo pracy, jest to „niepoprawne politycznie” 
i ogólnie w złym tonie. Oficjalnie więc wszy-
scy deklarują równe traktowanie pracowni-
ków kobiet i  mężczyzn. Czar pryska, kiedy 
spogląda się na listę płac i na liczbę kobiet 
na stanowiskach kierowniczych. 

Tylko 5% prezesów polskich firm to kobiety. 
Wśród członków rad nadzorczych najwięk-
szych polskich spółek giełdowych kobiety 
stanowią 10%. Znacznie częściej panie peł-
nią funkcje szefów kontrolingu czy działów 
HR (około 50%) oraz finansów (1/4).

Na szczęście udział kobiet w  grupie me-
nedżerów z roku na rok wzrasta. Znacznie 
wolniej niwelują się różnice wynagrodzeń. 
Dane za 2015 rok podają, że mediana wy-
nagrodzeń kobiet stanowiła niespełna 81% 
wartości środkowej zarobków mężczyzn. 
Inaczej mówiąc, przy przeciętnym zarobku 
miesięcznym mężczyzny na poziomie 4200 
zł brutto, kobiety zarabiały przeciętnie 
3400 zł brutto. Co więcej, różnice te były 
widoczne na wszystkich szczeblach zarzą-
dzania, niezależnie od stażu pracy.

Tym bardziej trzeba doceniać „Firmy przy-
jazne kobietom”, które wystartowały w na-
szym plebiscycie – wszystkie mogą pochwa-
lić się równym traktowaniem kobiet pod 
względem awansów i  wynagrodzeń, wiele 
zaś wdrożyło rozwiązania szczególnie przy-
jazne dla kobiet. To dobre przykłady, który 
należy rozpowszechniać.

2. Pani Dyrektor, z perspektywy doświad-
czeń bycia prezesem WSSE „Invest- Park”, 
czy z perspektywy pracy w PARP (Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), ja-
kimi szefami są kobiety? Często przecież 
spotyka się Pani z  nimi, czym się wyróż-
niają? 

Trwające 19 lat badania obejmujące firmy 
z rankingu „Fortune 500” pokazały, że aż 25 
firm o najwyższym udziale kobiet w grupie 
menedżerów, osiągało zyski od 18 do 69 %. 
wyższe niż inne firmy z tej samej branży. To 

są twarde dane, rozbieżności pojawiają się 
na etapie ich interpretacji.

Część badaczy stwierdza: wysoki udział ko-
biet w  zarządach przekłada się na lepsze 
wyniki finansowe i wyższą rentowność firm. 
Inni mówią: obecność kobiet wśród me-
nedżerów świadczy o  otwartości firmy na 
inność – zróżnicowane zespoły są bardziej 
kreatywne i efektywne - a to przekłada się 
na wyniki finansowe firmy.

Niezależnie od wyników badań i  sposobów 
ich interpretacji, mogę mówić o  własnych 
doświadczeniach. Lubię pracować z  pre-
zesami-kobietami. Zazwyczaj są świetnie 
zorganizowane, dynamiczne, wiedzą czego 
chcą od życia i o to walczą. Bo kobiety w Pol-
sce wciąż musza walczyć, pracować dwa 
razy więcej, żeby przebijać „szklany sufit”. 

3. Czy Pani w ogóle obserwuje coś takiego 
jak typowo męskie, czy typowo kobiece ce-
chy w  zarządzaniu. Bo moim zdaniem to 
kwestia osobowości, nie płci.

Przeprowadzone w  latach 90. badania 
Eagly i  Jonhsona wykazały, że nie ma za-
sadniczych różnic w  sposobach zarządza-
nia, sposobie pracy i  efektach tej pracy, 
kobiet i mężczyzn. Kobiety korzystają z tych 
samych narzędzi zarządzania, co mężczyź-
ni, potrafią być tak samo konsekwentne 
w  egzekwowaniu zadań. Styl zarządzania 
jest więc determinowany raczej przez cechy 
osobowościowe, konkretne sytuacje i  wy-

mogi otoczenia, czy przez oczekiwania pra-
cowników, niż przez płeć.

Jednocześnie jednak, przyjęło się mówić 
o  kobiecym i  męskim stylu zarządzania. 
Tyle że nie zależy on od płci. Kobieta może 
zarządzać „po męsku” i  odwrotnie. Łączy-
my te style z wartościami, które tradycyjnie 
uważamy za męskie (konkurowanie, kon-
trola, władza) lub kobiece (harmonia, em-
patia, solidaryzm społeczny).

Wiele przykładów potwierdza, że najwięk-
sze szanse na sukces mają kobiety, które 
wykazują trochę tradycyjnych męskich cech 
i odwrotnie, mężczyźni, którzy mają w sobie 
pierwiastek kobiecości. Najbardziej sku-
teczne są takie szefowe, które twardo eg-
zekwują zadania a przy tym dbają o dobra 
atmosferę i współpracę w firmie.

5. Jak ocenia Pani z  perspektywy trzech 
lat idee przyświecające Plebiscytowi? Czy 
plebiscyt Kobiece twarze wpływa na zmia-
ny mentalne, o  które najtrudniej, zacho-
dzące w kobietach i mężczyznach?

Zmiana mentalności to długi proces. Ale 
on już trwa. Zmiana pokoleniowa oznacza 
między innymi odmienne podejście do ko-
biet i mężczyzn, do ich ról w społeczeństwie 
i w gospodarce. Zupełnie inna była rzeczy-
wistość pokolenia X, zupełnie inny punkt 
startu i oczekiwania mają kobiety z pokole-
nia y. Dobre firmy i mądrzy menedżerowie 
to wiedzą - dlatego promują takie wartości 
jak równość płci i różnorodność zespołów.

Nagradzanie firm przyjaznych kobietom, 
wyjątkowych osobowości i profesjonalistek, 
kobiet, które osiągnęły sukces – to z  jed-
nej strony docenienie ich pracy, a z drugiej 
wskazywanie dobrych przykładów innym 
firmom i  kobietom. Można być konkuren-
cyjnym, respektując jednocześnie prawa 
i  potrzeby pracowników, w  tym specyficz-
ne potrzeby kobiet. Można być skutecznym 
menedżerem i  jednocześnie fascynująca 
kobietą. Plebiscyt „Kobiece Twarze” już od 
trzech lat wyławia takie perełki i  o  nich 
mówi, promuje je. W  ten sposób dokłada 
swoją cegiełkę do zmiany mentalności na-
szego społeczeństwa.

Będę tym działaniom kibicować!

� 

Czy nie uważa Pani, że kobiet w  biznesie 
jest nadal zbyt mało? 

Zdecydowanie tak. Oczywiście jest lepiej niż 
jeszcze 10 lat temu. Jednak nadal nie jest 
tak dobrze jakbym tego chciała. Wystarczy 
przyjść na jakąkolwiek biznesową galę, aby 
zobaczyć, że kobiet nawet na takich uro-
czystościach bywa niewiele. Szacuje się, że 
na takich spotkaniach panie stanowią 15 % 
uczestników. Zależy nam na równoupraw-
nieniu kobiet i  mężczyzn, a  nie na walce 
płci. Wielu mężczyzn podkreśla, że o  wie-
le lepiej pracuje im się z  płcią przeciwną. 
Badania pokazują, że kobiety są tak samo 
dobre w  zarządzaniu, wykształcone jak 
mężczyźni i  szybko zdobywają nowe umie-
jętności. Mocno angażują się w powierzone 
im zadania i  cały czas chcą się rozwijać. 
Trzeba dać im tylko szansę. 

Plebiscyt, który Pani organizuje ma za-
chęcić kobiety do angażowania się w życie 
społeczne i rozwijanie swoich pasji?
 
To będzie trzecia edycja przedsięwzięcia. 
Plebiscyt ma pokazywać kobiety, którym 
udało się osiągnąć sukces w  biznesie, 
a  przy tym mają pasje, które rozwijają. 
W  ten sposób jako organizatorzy plebi-
scytu pragniemy motywować i  inspirować 
inne osoby do działania i  wzięcia sprawy 
w  swoje ręce. Pokazujemy również firmy, 
w  których równouprawnienie kobiet to 
nie slogan. Promujemy przedsiębiorstwa, 
gdzie kobiety awansują i  mają szanse na 
zdobycie lepszego stanowiska. 

Czyli walczy Pani ze stereotypem kobiety 
zajmującej się wyłącznie domem? 

Dla mnie bardzo ważna jest tolerancja. 
Nie mam nic przeciwko kobietom, które 
postanowiły poświęcić się prowadzeniu 
domu i  wychowywaniu dzieci. Jednak 
chciałabym, aby to była ścieżka świado-
ma. Każdy powinien mieć możliwość sa-
modzielnego wyboru modelu własnego 
życia. My kibicujemy feministkom, któ-
re walczą o  prawa kobiet. Ale w  naszym 
plebiscycie chodzi o  promocję przedsię-
biorczych i aktywnych kobiet, a nie o idee 
feministyczne. Jeśli ktoś ma pasje, powi-
nien dążyć do tego, aby je realizować. Ta-
kie miedzy innymi postawy ma promować 
nasze przedsięwzięcie.

Pani osiągnęła w  życiu dużo zarówno 
w  strefie zawodowej, jak i  prywatnej. Czy 
chce Pani być przykładem dla innych ko-
biet, jak być przedsiębiorczym?

Myślę, że jest o wiele więcej kobiet, które są 
doskonałym przykładem, jak spełniać swo-
je marzenia. Chcemy, aby panie potrafiły 
pogodzić pracę z  domem i  wychowaniem 
dzieci. Mi się to wszystko udaje. Oczywi-
ście, że mogę też być przykładem tego, jak 
rozwijać swoje pasje i być aktywną kobietą 
na płaszczyźnie zawodowej. Jeśli uda nam 
się zachęcić choć jedną osobę do aktywne-
go działania, to możemy być zadowoleni 
i uznać to za duży sukces.

„Musimy się promować, wspierać, soli-
daryzować, aby pokazać mężczyznom, że 
wiele z nas ma ogromne sukcesy”- to jedno 
z haseł głoszonych przez Panią . Faktycz-
nie kobiety są mocno dyskryminowane 
przez mężczyzn?

Ciągle tak. Staramy się z tym walczyć. Trze-
ba zmienić samo myślenie u  ludzi i  samo 
postrzeganie kobiet jako pracowników. 
Zauważamy, że w  większości przypadków 
stanowiska wyższe częściej otrzymują męż-
czyźni, którzy też więcej zarabiają. W zarzą-
dach spółek zasiada tylko 12/13 procent ko-

biet. Warto zestawić to z faktem, że według 
Głównego Urzędu Statystycznego w  2015 
roku było więcej Pań z  wykształceniem 
wyższym niż mężczyzn. 

Jakie obawy mają najczęściej kobiety 
przed założeniem własnej firmy ? 

Kobietom brak wiary w  siebie. Nawet te 
świetnie wykształcone z  doświadczeniem 
mają obawy i  wątpliwości kiedy awansu-
ją. Niektóre boją się krytyki i  reakcji oto-
czenia. W  Polsce bizneswoman to słowo. 
które ma raczej negatywne konotacje. Stoi 
za tym polska, dość tradycyjna mental-
ność przypisująca kobiecie określone role. 
Dlatego trzeba, np. w  naszym plebiscycie 
pokazywać, promować szczęśliwe i spełnio-
ne kobiety na stanowiskach, kobiety które 
z  sukcesem prowadzą własną firmę, czy 
zarządzają fundacją. Aby ich postawy były 
drogowskazem dla innych. Kobiety muszą 
uwierzyć w swoją siłę, a społeczeństwo za-
akceptować odnoszące sukcesy zawodowe 
matki i żony .

Przedruk z wydania: Strefa Biznesu, wyda-
nie sierpień- wrzesień 2016, Gazeta Wro-
cławska

� 

Z przewodniczącĄ kapituły Plebiscytu gospodarczego kobiece twarze barbarĄ kaśnikowską- rozmawia aldona Ziółkowska- bielewicz o idei plebiscytu Plebiscytu kobiece twarze – woman’s faces  z aldoną Ziółkowską –bielewicz organizatorką przedsięwzięcia , dzienni-
karką , trenerem w zakresie komunikacji interpersonalnej rozmawia  arkadiusz orman

barbara kaśnikowska to była zarządzająca  
jednostkami w ParP,  Prezes wsse invest – 
Park ,  a obecnie Dyrektor w urzędzie marszał-
kowskim województwa Doloślaskiego

W ZARZąDZANIU RóżNIMy SIę 
OSOBOWOŚCIAMI NIE PŁCIAMI!

KOBIETy POWINNy TRAFIć 
NA PIEDESTAŁy.
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Rozwiń skrzydła

% 

Boję się , że zegarmistrz światła purpurowy ma zupełnie inne pla-
ny niż my maluczcy. Drżę przed planami pięcioletnimi, a pytania 
szkoleniowców- gdzie widzę siebie za lat 10- przyprawiają mnie o 
palpitacje serca. Bo przede wszystkim za 10 lat chciałabym żyć. że 
dramatycznie zabrzmiało?

Kiedy po raz pierwszy pomyślałam o nietrwałości ludzkiego życia? 
No w wieku lat 29 może, zachorowały moje nerki i najcudowniej-
sza nefrolog na świecie Dorota Radziszewska , którą pozdrawiam, 
powiedziała mi, że właściwie już nigdy nie będzie tak zupełnie nor-
malnie…

Wcześniej były antybiotyki brane jak lekarstwa na ból głowy, krót-
kie spódniczki na mroźnych spacerach i wiele innych występków 
przeciw mojemu Zdrowiu, psychicznemu również. Kilka lat później 
umarła moja ukochana babcia i to była pierwsza śmierć, która 
dotknęła mnie tak mocno i bezpośrednio. Potem zachorował ktoś 
bliski, ktoś prawie w moim wieku. I jeszcze ktoś. Umarł mój ko-
chany wujek.

I tak w jednym dziesięcioleciu z trzpiotki i hedonistki stałam się sto-
ikiem raczej, też z uwielbieniem dla „Horacowego” carpe diem, „…
przecież nikt się nie dowie, jaką nam przyszłość zgotują bogowie…”
Rozumiem carpe diem raczej jako czerpanie radości z chwil szczę-
ścia i radość każdym skrawkiem rzeczywistości, a nie: hulaj dusza 
piekła nie ma albo :” po nas choćby potop”.

Poczyniam szczegółowe plany tygodniowe, planujemy najbliższe 
wakacje i ze względów zawodowych mam zawodowe plany roczne. 
Nie oddaję mych losów w ręce najwyższego , ani losu ani nikogo in-
nego z góry. Ale długoterminowe plany nie tylko przerażają mnie ze 
względu na kruchość naszego tu i teraz, ale także dlatego, że mamy 
prawo do zmiany kierunku, do kliku kroków do tyłu aby zmienić 
tempo i mamy prawo pobłądzić i iść w innym kierunku. Pewnie, że 
uczymy się na błędach, ale niestety tylko na swoich.

Marzenia? I owszem od podróży -wiem jak dalekich i wiem z kim, po 
angielski , albo lepiej francuski w rozmowach na Karaibach, przy-
tułek dla psiaków i napisana książka. Ale plany … najprostsze – żyć!

Pociesza mnie prześmiewczo Wody Allen, którego wam na deser 
zacytuję:

„Zawsze staramy się sprawować nad wszystkim kontrolę, ale 
ostatecznie możemy mieć tylko nadzieję , że fortepian na linie nie 
spadnie nam na głowę”
 
 Woody Alen

życzę dobrego weekendu , bo wszystkie wspaniałości wydarzają 
się tu i teraz, nie wtedy gdy będziemy chudsze, nie wtedy gdy spo-
tkamy odpowiedniego człowieka , nie wtedy gdy będziemy jeszcze 
mądrzejsze, nie wiosną i nie na wakacjach, ale Teraz i TU- żyjmy!

Aldona Ziółkowska- Bielewicz

Felietony pochodzą z naszej strony blogowej: www.kobiece.net.pl, szukajcie nas także na FB kobiece.net

Konia z rzędem temu, kto oprze się czytaniu napotykanych w In-
ternecie cytatów… Jedne trafne, inne bez sensu, jeszcze inne mdłe 
i przypominają sentencje wpisywane do pamiętniczków koleża-
nek w dzieciństwie.

Na początek dygresja. Czy zdarzyło się wam czytać takie pamiętniki 
po latach? Miałam okazję i przeczytałam tekst, który mógłby stać 
się memem (pisownia oryginalna): szczela piorun w sosny, szczela 
piorun w dęby, gdy Cię chłopak pocałuje, szczel go prosto w zęby… 
i koniec dygresji.

Część tego, co pojawia się w Internecie przed naszymi oczami, trud-
no nazwać cytatami. To raczej coś w rodzaju „złotych myśli”. Ich ce-
chą charakterystyczną jest „ostateczność”, bo jak inaczej potrakto-
wać nadmiar określeń typu: zawsze, nigdy, wszyscy, nikt. Przykłady? 
Zaczerpnięte z TeMyśli.pl: „Niewłaściwy mężczyzna nigdy cię nie do-
ceni. Dla właściwego będziesz wszystkim”, „Kiedy byłam dzieckiem, 
zawsze marzyłam o dorosłości a teraz marzę o tym, aby choć przez 
jedną, krótką chwilę przenieść się w krainę mojego dzieciństwa”, „Bo 
przyjaźń jest na zawsze”… i chyba wystarczy tych przykładów.

Sentencje te zatrzymują naszą uwagę na chwilę i równie szybko, 
czasem z lekką nutą zażenowania, mijają.

Jest jeszcze liczna grupa cytatów wypowiadanych przez artystów, 
naukowców, polityków, filozofów, wybitne osobowości. Bywa, że ich 
nazwisko pojawia się pod treścią, która nigdy nie powinny być z nimi 
łączona, ale takie są prawa (a w zasadzie ich brak) Internetu.

Dostałam w prezencie książkę, która mnie bardzo ucieszyła „Woody 
Allen. Portret Mistrza”. Radość wynika z tego, że biografie (mono-
grafie twórczości również) uważam za lektury z serii „zawsze znajdę 
na nie czas”.

Są takie osobowości wobec których nie można zostać obojętnym. 
Cały ten przydługi wstęp o „złotych myślach” Internetu, nawiąza-
nie do prezentu wynika z tego, że „Portret Mistrza” jest jedną z tych 
książek, której fragmenty na pewno zostaną ze mną na bardzo dłu-
go (będą to cytaty prawdziwe).

Moja pewność wynika z autopsji, rzecz jasna. W liceum przeszłam etap 
fascynacji twórczością Witkacego. Nie przeszło mi tak do końca, bo 
nadal sięgam, zaglądam, śledzę, ale z mniejszym natężeniem emocji. 
Jego obrazy, fotografie znalazły sobie wygodne i dostojne miejsce w 
mojej pamięci. Podobnie jest z dramatami, powieściami, ale przyznać 
muszę, że kilka fragmentów do pamięci wtargnęło z impetem i z ta-
kim też przytupem o sobie przypominają. Podzielę się dwoma. Pozo-
stawiam Was z nimi bez komentarza, każdy dopowie własny.

Pierwszy cytat pochodzi z „Demonizmu Zakopanego”

„Czy lepsze jest przeżywanie wszystkiego, tak jak Bóg dał, czy 
też systematyczne okłamywanie siebie, nie da się bezwzględnie 
określić. Gdzie jest miara między kłamstwem a prawdą, którą 
trzeba w życiu stosować, jest tajemnicą ludzi umiejących żyć na-
prawdę, tzw. „King of life’ów”.

Drugi z „Jedynego wyjścia”

„Zupa pomidorowa zaprawiona była zabójczym jadem prawdzi-
wego małżeńskiego szczęścia. Tak dobrze było, że aż płakać się 
wprost chciało, wyć, jak wyje tylko pies na łańcuchu”.

DO POCZyTANIA….
A BóG SIę ŚMIEJE… CyTATy
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MŁODA I AKTYWNA

Nowoczesna kobieta jest aktywna i pewna siebie ale często zabiegana
i bezskutecznie próbująca znaleźć czas dla siebie. Podczas pobytu w naszym

spa zapewnimy moment relaksu, oderwania się od świata i problemów dnia codziennego.
Profesjonalna kadra kosmetologów i fizjoterapeutów zadba o ciało i twarz tak, aby zapewnić

relaks i wyciszenie w przytulnych wnętrzach Spa Medical Dwór Elizy.

Pakiet Młoda i Aktywna zawiera 3 dniowy pobyt w hotelu z serią
zabiegów, dostępem do basenu i saun już od 849 zł/os

+48 74 8120840 recepcja@dwor-elizy.comwww.dwor-elizy.pl

Białe święta w skandynawskim stylu.

Stół Milano 3.139,- Krzesło Adelaide 1.059,-

BoConcept Polska  I  Gdynia  I  Katowice  I  Kraków  I  Warszawa  I  Wrocław

Adresy salonów na boconcept.pl
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SZACOWNA KAPITUŁA PLEBISCyTU 
GOSPODARCZEGO KOBIECE TWARZE,  
III EDyCJA- ROK 2016

 
Przewodnicząca „Kapituły Plebiscytu Kobiece Twarze – Women’s Faces” Pre-
zes WSSE „INVEST-PARK”. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w War-
szawie. Ekspert Komisji Europejskiej ds. programów pomocy publicznej dla 
małych i średnich firm. Była wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości oraz dyrektor Związku Banków Polskich. Była doradcą administra-
cji publicznej na Ukrainie, w Bułgarii i Kosowie. Jako dyrektor największego 
departamentu Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego zarządzała podzia-
łem 1 mld 200 mln euro środków unijnych. Lubi operę i dobrą literaturę.

Od 2006 roku pełni funkcję Dyrektora Regionalnego Affidea w  wojewódz-
twach Dolnośląskim i  Lubuskim. Zarządza 8 centrami. Pasjonuje się dobrą 
literaturą i filmem, a także lubi szydełkowanie i pieczenie słodkości.

Laureatka Plebiscytu „Kobiece Twarze – Women’s Faces” w 2015 roku. Jest 
współwłaścicielką i  dyrektorem finansowym firmy Awartech, działającej 
w przemyśle mechanicznych. Jest również radną gminy Długołęka, współ-
organizatorką i  wiceprezesem Stowarzyszenia w  Kobiecym Kręgu oraz 
członkinią rady sołeckiej w Kiełczowie.

Lekarz medycyny, była prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, kie-
rownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dzie-

cięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od lat z uporem walczy o zdrowie 
każdego swojego pacjenta. Wielokrotnie nagradzana za swoją pracę nauko-
wą i działalność społeczną. W 2001 r. odznaczona Złotym Krzeżem Zasługi, 
Kobieta Roku 2008 Twojego Stylu, laureatka Nagrody Honorowej Rzecznika 
Praw Dziecka a także Orderu Uśmiechu - jedynego na świecie odznaczenia 
nadawanego dorosłym przez dzieci. Senator VIII kadencji, posłanka na Sejm 
VIII kadencji.

Piotr Freyberg ukończył Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS w Warsza-
wie, a  także zdobył tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu między-
narodowych stosunków gospodarczych. Posiada ogromne doświadczenie 
zawodowe: w latach 1965 - 1972 w SGPiS w Warszawie jako asystent i ad-
iunkt; w latach 1972 - 1986 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych m.in. jako 
dyrektor departamentu międzynarodowych organizacji; w  latach 1986 - 
1991 w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą m.in. jako Stały 
Przedstawiciel Polski w GATT; w latach 1992 – 2006 Dyrektor Generalny 3M 
Poland sp. z o.o. filia amerykańskiej korporacji 3M – Minnessota Mining and 
Manufacturing; od 2007 roku Dyrektor ds. Rozwoju w 3M Wrocław (centrum 
produkcyjne firmy 3M w Polsce). 

Lidia Geringer de Oedenberg ukończyła z wyróżnieniem studia na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na wydziale Zarządzania i Informaty-
ki. Studia podyplomowe odbyła w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, 
studia uzupełniające we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie, 
kształciła się także na uczelniach w Hiszpanii i Holandii.

Przez kilkanaście lat pracowała jako dziennikarka w TVP S.A. w Warszawie 
i we Wrocławiu. W 2001 r. została dyrektorem programowym wrocławskiego 
oddziału TVP S.A. W latach 1996-2005 pełniła funkcję dyrektora general-
nego Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, jednocześnie bę-
dąc w latach 2001-2005 dyrektorem generalnym Filharmonii Wrocławskiej. 

W 2004 r. uzyskała mandat posła do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. 
i po raz kolejny w 2014 skutecznie ubiegała się o reelekcję. 

W  latach 2009 - 2014 dwukrotnie została wybrana do Prezydium Eu-
ropejskiego, jako Kwestor. Obecnie jest pierwszą wiceprzewodniczącą 
w  Komisji Prawnej i  jedyną Polką zasiadającą w  Parlamencie Europej-
skim trzecią kadencję.

Od 2012 roku jest Prezesem Zarządu Spółki z o.o. „SANATORIA DOLNO-
ŚLASKIE” Wcześniej zarządzała Warszawską Fabryką Platerów HEFRA 
S.A. w Legnicy należącej do Grupy KGHM. W latach 2004-2011 była wi-
ceprezesem Spółki „ZAMEK KSIąż w Wałbrzychu”. Do tego miejsca żywi 
szczególny sentyment.

Z jej inicjatywy w Spółce SANATORIA DOLNOŚLąSKIE zmienił się pary-
tet osób zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach. Podkreśla, że na 
286 zatrudnionych pracowników 243 to kobiety w tym 22 na stanowiskach 
menadżerskich. 

Barbara Grzegorczyk z wykształcenia jest finansistą, ukończyła również 
studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. W 2004 
roku zdała egzamin przed Ministrem Skarbu uprawniający do zasiadania 
w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Zasiadała w Radach Nad-
zorczych Spółek: MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu oraz WP Hala Ludowa Sp. 
z o.o. we Wrocławiu.
Prywatnie babcia dwójki uroczych wnucząt. 

Od 2002 roku dyrektor Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego 
w Wałbrzychu. W 2004 otrzymała nagrodę marszałka woj. dolnośląskiego 
z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, ro później wyróżniono ją Hono-
rowym tytułem „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha” dla Teatru im. Jerzego 
Szaniawskiego w Wałbrzychu, a w 2008 roku, w X Plebiscycie Gospodar-
czym „Muflony 2007” – laureatka nagrody w kategorii „Osobowość Roku”.

Wiceprezes Zarządu ZUPBADURA spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią spółka komandytowa. Pełni funkcję w zarządzie od momentu zało-
żenia spółki. W  firmie odpowiada za sprawy handlowe, administracyjne 
i dobrą atmosferę. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na 
kierunku handel zagraniczny. Zna produkcję przemysłową od podszewki 
- swoje ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobyła przecho-
dząc przez wszystkie szczeble kariery, począwszy od stanowiska referenta 
aż do dyrektora handlowego. Laureatka „Kobiecych Twarzy - Women’s 
Faces” w  2013 roku. Jesienią ubiegłego roku, podczas Świdnickiego Fo-
rum Kobiet, została nagrodzona statuetką „Kobieta z  Pasją” w  kategorii 
„Kobieta Przedsiębiorcza”. To także lokalna patriotka, wspierająca z zaan-
gażowaniem liczne akcje dobroczynne. Prywatnie – mama Oli i Jakuba.

Ekonomistka i  polityk, posłanka na Sejm VIII kadencji. Absolwentka 
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu. Pracowała w sektorze bankowym. Była wśród założycieli To-
warzystwa Przyjaźni Dziecku i  Rodzinie w  Jaworze. W  latach 2010–2014 
zasiadała w radzie gminy Kunice (została wybrana z własnego komitetu, 
w  2014 nie startowała ponownie w  wyborach). W  wyborach parlamen-
tarnych w 2015 kandydowała do Sejmu w okręgu legnickim z pierwszego 
miejsca na liście Nowoczesnej.

Prezes Zarządu DZT Service Sp. z o.o. Karierę zawodową rozpoczęła w Re-
jonowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej 
w  Boguszowie-Gorcach, gdzie kierowała grupą sześćdziesięciu osób. Na 
pierwszym zjeździe dyrektorów, była jedyną kobietą wśród 29 mężczyzn. 
W  1993 roku związała się z  Dolnośląskim Zakładem Termoenergetycz-
nym, gdzie nieprzerwanie jest członkiem lub prezesem zarządu. W 2007 
roku została szefową firmy DZT Service. Jednym z  głównych kierunków 
działania firmy jest produkcja i sprzedaż energii cieplnej z własnych lub 
dzierżawionych źródeł ciepła. Stara się prowadzić biznes odpowiedzialny 
społecznie. Pomaga młodym talentom wspierając dziecięce i młodzieżo-
we kluby sportowe – Klub Kolarski Górnik oraz Klub Pływacki Rekin. Jej 
firma wspiera zarówno kulturalne, jak i  sportowe inicjatywy, sprzyjające 
rozwojowi Aglomeracji Wałbrzyskiej. Od lat DZT Service współpracuje 
z wałbrzyskim BWA. Dzięki przekazywanym środkom finansowym promo-
wane są wystawy artystyczne.

Młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku. Były zastępca Komendanta 
Miejskiego Policji we Wrocławiu i wykładowca Instytutu Służby Kryminal-
nej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Jest członkiem Prezydium i Rady 
Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Od 2010 roku jest współorganizatorem 
nowej formuły spotkań przedstawicieli biznesu, samorządu oraz mediów 
jakim są cykliczne organizowane śniadania prasowe i biznesowe. Z  jego 
inicjatywy z  latach 2013 – 2016 DiG zorganizowało 3 międzynarodowe 
konferencje dotyczące energetycznego wykorzystania odpadów i  odna-
wialnych źródeł energii. Wykładowca w  Wyższej Szkole Handlowej we 
Wrocławiu na kierunkach: Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Zarządzenie.
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Salony On&Ona Fashion oferują wyso-
kiej jakości odzież, obuwie i akcesoria 
dla kobiet i mężczyzn. W ofercie odnaj-

dziemy zarówno stroje wizytowe, biurowe 
jak również odzież casual. Propozycje dla 
klientów ceniących sobie wysoką elegancję, 
wymagających i doceniających jakośc i wy-
konanie. Stroje okolicznosciowe na specjal-
ne okazje i wyjątkowe chwile takie jak ślub, 
komunia, studniówka czy Sylwester. Duży 
wybór wyrobów skórzanych: płaszcze, kurt-
ki, torebki, obuwie, portfele i paski.

Dzięki różnorodności oferowanych modeli, 
oraz profesjonalnej obsłudze, każdy znaj-
dzie sposób na stworzenie swojego indywi-
dualnego stylu. Promujemy najlepsze pol-
skie marki. W ofercie kolekcje firm takich 
jak Bialcon, De Facto, Jass, Eksbut, Sagan 
dla Pań, oraz Lavard, Nord, Vestus,Tudor 
czy Faber dla Panów.
 
W sprzedaży również kolekcja marki Pierre 
Cardin.

Dla stałych klientów karty rabatowe oraz 
atrakcyjne promocje. W całorocznej sprze-
daży również bony upominkowe.

Zapraszamy do naszych Salonów  
w Wałbrzychu:

w Galerii Victoria, w Centrum Handlowym 
Auchan, w Tesco oraz w B1

fb On&Ona Fashion Wałbrzych
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autorskie metody 
dra andrzej kępy to:

lifting biomimetyczny® – metoda wykorzystująca działanie kwasu 
hialuronowego oraz peptydów biomimetycznych w celu wygładze-
nia zmarszczek, poprawy owalu twarzy i rewitalizacji skóry.  

lipoliza iniekcyjno-kawitacyjna® – techniki łączącej preparaty 
lipolityczne w połączeniu z kawitacją ultradźwiękową.

botoxlift® – technika zabiegowa wykorzystująca toksynę botuli-
nową, kwas hialuronowy oraz kompleks rewitalizujący zawierają-
cy witaminy, aminokwasy, peptydy biomimetyczne w celu napięcia 
skóry i wygładzenia drobnych zmarszczek.

Holistic lift by dr kepa® to najnowszy zabieg autorstwa dra An-
drzeja Kępy. Prezentacja metody miała miejsce podczas jubileuszo-
wego XV Kongresu Dermatologii Estetycznej w Warszawie. Metoda 
łączy zastosowanie nici liftingujących w połączeniu z kwasem hialu-
ronowym, osoczem bogatopłytkowym i komórkami macierzystymi.

Dr Andrzej Kępa współpracuje z najbardziej prestiżowymi gabinetami 
i klinikami medycyny estetycznej w Polsce, Szwecji i Niemczech. 

Jak napisano w polonijnej gazecie ukazującej się w Kanadzie: 

„Polscy lekarze stają się marką
U  kogo szukać pomocy w  niwelowaniu defektów urody i  skutków 
upływającego czasu? Wyłącznie u lekarzy – z długoletnią praktyką, 
posiadających dyplomy z medycyny estetycznej, chirurgii plastycz-
nej, lub absolwentów Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. To specjaliści, i np. tak jak dr 
Andrzej Kępa, często będący autorytetami również w klinikach za-
granicznych.
– Mieszkając na stałe w Szwecji, Polskę traktuje priorytetowo, za-
równo przez sentyment, jak również potrzebę spłacenia długu 
zaciągniętego wobec ojczyzny w związku z wykształceniem i ukie-
runkowaniem odpowiedniej drogi zawodowej. Jestem jednym 
z  nielicznych lekarzy, którzy mimo emigracji na “bogaty zachód” 
nadal praktykują w  Polsce – mówi lekarz, którego nazwisko jako 
specjalisty w dziedzinie medycyny estetycznej znane jest też w Mal-

dr Andrzej Kępa – jest lekarzem z długolet-
nim doświadczeniem w zakresie medycyny 
estetycznej. Absolwentem Wydziału Lekar-
skiego Akademii Medycznej we Wrocławiu 
oraz pierwszej w  Polsce Podyplomowej 
Szkoły Medycyny Estetycznej, uzyskał tytuł 
lekarza medycyny estetycznej nadawany 
i  honorowany przez Polskie Towarzystwo 
Lekarskie i Międzynarodowe Stowarzysze-
nie Medycyny Estetycznej (UIME) w Paryżu. 
Członek Polskiego Towarzystw Medycyny 
Estetycznej i  Anti-Aging Polskiego Towa-
rzystwa Lekarskiego oraz renomowanych 
towarzystw zagranicznych, m.in.  Ame-
rican Academy of Aesthetic Medicine 

(AAAM),  World Society of Anti-Aging Medi-
cine (WOSAAM),  World Anti-Aging Acade-
my of Medicine (WAAAM),  Aesthetic Inter-
national Association (AIA),  International 
Association of Empirical Aesthetics (IAEA), 
European College of Aesthetic Medicine 
(ECAM). Dr Andrzej Kępa zasiada w radzie 
naukowej czasopisma Kosmetologia Este-
tyczna. Jest założycielem Akademii Kształ-
tu – kompleksowego programu walki 
z  niedoskonałościami sylwetki, autorski 
program Akademii Kształtu realizowany 
jest na terenie Polski, Szwecji i  Niemiec. 
Wspólnie z grupą szwedzkich naukowców 
jest współtwórcą niskoenergetycznego la-

sera diodowego przeznaczonego do reduk-
cji nadmiernej tkanki tłuszczowej.

Autor około 60-ciu publikacji naukowych 
i  prasowych, poświęconych medycynie es-
tetycznej i Anti-Aging. Wykładowca i prele-
gent na międzynarodowych konferencjach 
i  kongresach z  zakresu chirurgii plastycz-
nej, dermatologii estetycznej, medycyny es-
tetycznej i kosmetologii. Jako jeden z pięciu 
lekarzy w Polsce, wspólnie z dr Marcinem 
Ambroziakiem z  Kliniki Ambroziak, został 
zaproszony do uczestnictwa w  międzyna-
rodowym programie edukacji pacjentów 
„Świadome piękno” którego twarzą jest 

Sharon Stone. W  grudniowych wydaniach 
Elle, Urody życia i  Wysokich Obcasów są 
artykuły promujące ten program, w  któ-
rych najlepsi polscy specjaliści przedsta-
wiają nowości na rynku medycyny este-
tycznej.

Swoją wiedzę i  doświadczenie przekazuje 
na kursach i  szkoleniach organizowanych 
m.in. pod patronatem Polskiego Towarzy-
stwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyj-
nej i  Estetycznej, Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych, czy Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-
-Aging. Od lat szkoli lekarzy w  zakresie 
liftingu biomimetycznego, intralipotera-
pii, zabiegów z  zastosowaniem nici liftin-
gujących PDO i  laseroterapii. Dotychczas 
w  szkoleniach dra Andrzeja Kępy uczest-
niczyło około 700 lekarzy w  kraju i  za 
granicą. Dr Andrzej Kępa jest oficjalnym 
szkoleniowcem metody implantacji nici li-
ftingujących w Polsce i Szwecji.

Na przestrzeni ostatnich lat, dr Andrzej 
Kępa stworzył i  opatentował kilka nowa-
torskich metod zabiegowych, wnosząc swój 
niepodważalny wkład w rozwój medycyny 
estetycznej.

mö, Kristianstad, Ahus i Berlinie, gdzie dr Kępa ma swoje gabine-
ty. Konsultuje także w Warszawie, Wrocławiu i Jeleniej Górze oraz 
w macierzystej placówce w Świdnicy. To rodzinne miasto dr. Kępy, 
twórcy Akademii Kształtu – nowatorskiego programu komplekso-
wego rozwiązywania problemów sylwetki, specjalisty w  zakresie 
Holistic Lift by dr Kepa, liftingu biomimetycznego, intralipoterapii, 
zabiegów z zastosowaniem nici liftingujących PDO i laseroterapii.” 
(Goniec 15.04.2016)

Świdnicka Klinika Medbeauty dra Andrzeja Kępy to miejsce, w któ-
rym najnowocześniejsze technologie z zakresu medycyny estetycz-
nej idą w parze z profesjonalizmem i holistycznym podejściem do 
pacjenta. Dr Kępa wprowadził jako jeden z ośmiu pierwszych ośrod-
ków w  Polsce laser ginekologiczny MonaLisa Touch do zabiegów 
w  zakresie ginekologii estetycznej. W  tym zakresie współpracuje 
ze specjalistą ginekologii i położnictwa – dr Filipem Kubiaczykiem, 
którego pasją jest ginekologia estetyczna. Konsultantem, w klinice 
dra Kępy, jest również prof. Nicola Zerbinati, włoski specjalista z za-
kresu waginoplastyki, twórca lasera MonaLisa Touch. 

Klinika Medbeauty stara się sprostać najnowszym światowym tren-
dom medycyny estetycznej, dlatego wciąż wprowadza najnowocze-
śniejsze zabiegi i sprzęt. Jako pierwszy ośrodek na Dolnym Śląsku 
wprowadził zabiegi w  zakresie chirurgii nieablacyjnej włoskim 
generatorem mikroplazmy PLEXR. Urządzenie to, umożliwia prze-
prowadzenie zabiegu korekty powiek, bez ingerencji chirurgicznej, 
a efekty są porównywalne i długotrwałe. Jako drugi ośrodek w Pol-
sce ( Warszawa i Świdnica) i jeden z kilkunastu w Europie dysponuje 
najnowocześniejszym laserem VASCULIFE do operacji żylaków. Za-

bieg wykonywany jest przez specjalnego robota, który steruje pa-
rametrami sprzętu w taki sposób, aby w całkowicie skuteczny spo-
sób zamknąć operowane naczynie bez ryzyka powikłań. Kolejnym 
nowoczesnym sprzętem, którym dysponuje klinika Medbeauty dra 
Andrzeja Kępy to laser LIPOLIFE – umożliwia on przeprowadzenie 
zabiegu liposukcji laserowej z jednoczesnym pozyskaniem do 95% 
żywych i pełnowartościowych komórek tkanki tłuszczowej i komó-
rek macierzystych pochodzących z  tłuszczu. Dzięki temu możliwy 
jest przeszczep tłuszczu w  biust lub pośladki zamiast sztucznych 
implantów silikonowych. Klinika dra Kępoy jest jednym z  trzech 
ośrodków w  Polsce, dysponujących tym laserem. Medbeauty jest 
również ośrodkiem referencyjnym w  zakresie metody pozyskiwa-
nia i reimplantacji komórek macierzystych pochodzących z osocza 
krwi pozyskiwanych systemem Angel. Umożliwiają one uzyskanie 
niesamowitych efektów w zakresie wzrostu włosów i zabiegów Anti-
-Aging w zakresie twarzy, szyi i dekoltu.

W  gabinecie dra Kępy znajdziecie państwo również najnowocze-
śniejszy laser frakcyjny SmartXide2 włoskiej firmy DEKA, który 
rewelacyjnie sprawdzi się w  zakresie redukcji blizn, rozstępów, 
przebarwień i  fotoodmładzania skóry. Ponadto Medbeauty oferu-
je kompleksowy zakres zabiegów z zakresu medycyny esetycznej: 
m.in. redukcję zmarszczek przy zastosowaniu oryginalnej toksyny 
botulinowej o nazwie BOTOX, firmy Allergan, wypełniaczy świato-
wych liderów (Galderma, Allergan Nouvia, Sytlage), mezoterapię 
igłową, intralipoterapię – metodę stosowaną w  redukcji tkanki 
tłuszczowej ( dr Andrzej Kępa jest uczniem i  współpracownikiem 
nieżyjącego już włoskiego profesora Pasquale Motolese, twórcy 
tej metody), nici liftingujących (PDO, Happy Lift, First Lift, Aptos) – 
dr Kępa jako jeden z 3 pierwszych w Polsce lekarzy jest pionierem 
w zakresie tej metody (w ciągu sześciu lat wyszkolił ponad 500 pol-
skich lekarzy w zakresie technik zabiegowych, jest autorem 14 ar-
tykułów w zakresie tej metody, prelegentem na międzynarodowych 
kongresach medycyny estetycznej oraz twórcą autorskich procedur 
zabiegowych w  zakresie implantacji nici liftingujących). Zaanga-
żowanie i profesjonalizm dra Kępy zostały zauważone i docenione 
w  plebiscycie GALA Beauty Stars 2015, gdzie Świdnicka klinika 
Medbeauty znalazła się w finałowej piątce najlepszych klinik medy-
cyny estetycznej w Polsce. Do Świdnicy przyjeżdżają pacjenci z całej 
Europy i Polski, jest wśród nich wielu celebrytów z pierwszych stron 
gazet, którzy cenią klinikę dra Kępy za poufność i profesjonalizm 
w zakresie świadczonych usług. Dr Kępa współpracuje w Świdnic-
kiej klinice Medbeauty, mieszczącej się w centrum medycznym EZ 
– Medica z wieloma specjalistami na skalę ogólnopolską, pozyskał 
do współpracy m.in. dra Macieja Roga-Malinowskiego – doskona-
łego radiologa, specjalizującego się m.in. w zakresie oceny powi-
kłań po zabiegach chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej, dra 
Patryka Gryca – chirurga, którego pasją jest medycyna estetyczna, 
współpracuje jako konsultant z  wrocławską kliniką Wiatroszak, 
która specjalizuje się w zakresie chirurgii plastycznej i rekonstruk-
cyjnej oraz z Kliniką Miracki z Warszawy, która jako pierwsza w Pol-
sce wprowadziła zabiegi z zastosowaniem lasera pikosekundowego 
w zakresie usuwania tatuaży i przebarwień.

Dr Andrzej Kępa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów 
udziela BEZPŁATNyCH konsultacji w zakresie medycyny estetycz-
nej. Rejestracja telefoniczna 74 857 57 93, ul. Sikorskiego 31, Świdni-
ca, oraz w gabinetach konsultacyjnych w Polsce ( Warszawa, Wro-
cław, Jelenia Góra) i za granicą: Niemcy (Berlin), Szwecja (Malmo, 
Kristianstad, Åhus). 

Więcej informacji na stronie internetowej www.drkepa.com

Serdecznie zapraszamy.
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Szpital Medfemina
ul. Borowska 262
50-558 Wrocław

+48 71 333 000 3
szpital@medfemina.pl
facebook.com/medfemina

www.szpital.medfemina.pl
* w systemie ratalnym Credomedica

Cena pakietu:
od 145 pln

miesięcznie*

Cena pakietu:
od 219 pln

miesięcznie*

Cena pakietu:
od 392 pln

miesięcznie*

rozwinięcie pakietów na odwrocie

Cena pakietu:
od 145 pln

Cena pakietu:
od 145 pln

Cena pakietu:
od 219 pln od 392 pln

Cena pakietu:
od 145 pln

Cena pakietu:
od 219 pln

Cena pakietu: Cena pakietu:
Stokrotka OrchideaRóża

• Prywatne cięcia cesarskie 

• Zabiegi ginekologiczne

• Pełne bezpieczeństwo
 Twoje i Twojego dziecka

• Rodzinna atmosfera

• Personel, któremu zależy
 na Twoim komforcie

• Kompletna obsada dyżurowa

• Luksusowe warunki porodu
 i pobytu

• Posiłki z menu opracowanego
 przez dietetyka

• Pakiety cięć cesarskich na każdą kieszeń

miesięcznie*

Cena pakietu:

 przez dietetyka

• 

Partnerzy:
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Promesa - pasje zostały przeniesione  

na grunt zawodowy i tak powstała ta firma.  

Z zamiłowania! 

Podstawę naszej działalności stanowi stacjonarny sklep Promesa przy ulicy Hetmaoskiej 5c na 
Podzamczu,  gdzie Klienci mogą przyjśd i zaopatrzyd się w niezbędne akcesoria okolicznościowe. 
Posiadamy w ofercie wszelkie dodatki, które są niezbędne przy zorganizowaniu przyjęcia.  

Duża ich częśd jak np. zaproszenia, księgi gości, winietki czy też dekoracje jest robiona przez 
nas ręcznie na specjalne zamówienie, co stanowi o ich niepowtarzalności. W ofercie znajdują się 
również akcesoria weselne jak np. balony, konfetti, poduszki na obrączki, dekoracje na alkohol, 
podziękowania dla gości i rodziców, lampiony szczęścia i wiele innych. Wszystko to zgromadzone na 
jednej powierzchni, aby móc zaoszczędzid cenny czas naszych Klientów.  

Dodatkowo zajmujemy się przygotowywaniem dekoracji ślubnych jak i okolicznościowych. 
Nasza współpraca zawsze  zaczyna się od niezobowiązującego spotkania, gdzie Klient wyraża swoje 
oczekiwania a my przedstawiamy pomysły na ich realizację. W przypadku gdy jest to już gotowy 
projekt ze strony Klienta nasza rola polega na tym, aby zrealizowad go zgodnie z jego założeniami. 
Klient na podstawie naszych katalogów, bądź swoich zdjęd może wybrad wystrój i dekoracje, które 
my odtworzymy już w miejscu docelowym. 

 Wykonujemy również bukiety ślubne oraz  inne kompozycje dekoracyjne z żywych kwiatów, 
którymi dekorujemy pojazdy ślubne, sale weselne, plenery oraz Kościoły. Wypożyczamy obrusy, 
pokrowce na krzesła, stojaki czy też wazony, jak również zajmujmy się ich układaniem w miejscu 
organizowanej imprezy.  

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.promesa-walbrzych.pl 

 

 

  



Każdy próbował norweskiego łososia. Ale 
nie wszyscy wiedzą, że swój udział w  pro-
cesie hodowli, połowu i  przetwórstwa ma 
firma ze Świdnicy- ZUPBADURA. Zatrud-
niająca 200 pracowników spółka produku-
je głównie dla Norwegii, Niemiec i  innych 
krajów europejskich. Planowana jest także
ekspansja dalszych rynków.

Sukces godny uznania, szczególnie że spół-
ka funkcjonuje na rynku zaledwie 4 lata. 
Ten czas wystarczył, by rozwinąć eksport na 
rynku europejskim i  rozbudować firmę do 
tego stopnia, że konieczna stała się dalsza 
inwestycja w jej rozwój.

W styczniu 2016 roku oddano do użytku no-
woczesny zespół obiektów. Wartość inwe-
stycji opiewa na kwotę 30 mln złotych.

Na ponad 15 tys. metrów kwadratowych 
powierzchni powstały trzy nowoczesne hale 
produkcyjne oraz biurowiec. To pozwoli 
na poszerzenie usług o  budowę urządzeń 
wielkogabarytowych i  ekspansję kolejnych 
rynków. To także przyczyni się do zwiększe-
nia zatrudnienia. Już teraz firma poszukuje 
osób do pracy na stanowiskach produkcyj-
nych:
spawaczy, monterów, ślusarzy i  malarzy 
konstrukcji stalowych. Pracę tu znajdą tak-
że absolwenci kierunków technicznych jako 
inżynierowie projektu.

– Nasza specjalizacja to produkcja ma-
szyn i urządzeń na podstawie dokumenta-
cji powierzonej przez klientów. Głównym 
impulsem do rozwoju była chęć realizacji 
trudniejszych projektów obejmujących 
urządzenia większe i  cięższe niż te, które 
wytwarzaliśmy do tej pory. Teraz możemy 
sobie na to pozwolić, bo w każdej hali pro-
dukcyjnej mamy możliwość udźwigu aż 60 
ton – mówi Marta Olejkiewicz, wiceprezes 
zarządu ZUPBADURA.

świdnicki udział w przemyśle
wydobywczym i morskim

Spółka ZUPBADURA to prężnie rozwijające
się przedsiębiorstwo na europejskim pozio-
mie, zajmujące się produkcją specjalistycz-
nych urządzeń na potrzeby różnych sek-
torów przemysłu, głównie wydobywczego 
i morskiego.

- Mało świdniczan podejrzewa, że w najbliż-
szym otoczeniu powstają elementy platform 
wiertniczych i statków do połowu ryb. Tego 
typu przemysł kojarzy się raczej z nadmor-
skimi ośrodkami, stoczniami, a tymczasem 
to w  naszych świdnickich halach produk-
cyjnych powstają dźwigi mogące podnieść 
ciężar równy kilkuset samochodom, które 
są wykorzystywane na każdym statku do 
połowu łososi.

Te duże urządzenia ważą po kilkanaście ton. 
Mimo takich gabarytów są bardzo precy-
zyjne, muszą być niezawodne, bo zależy od 
nich życie wielu osób. Dlatego na każdym 
etapie produkcji przeprowadzamy kontrolę 
jakości. Dodatkowo, proces nadzorują To-
warzystwa Klasyfikujące. Dzięki ostatniej 
inwestycji mogliśmy podjąć się produkcji 
nowych dla nas urządzeń i konstrukcji sta-
lowych stosowanych przy hodowli ryb bez-
pośrednio w morzu. To jeszcze nie wszystko, 
produkcja obejmuje również duże elementy 
turbin parowych, kondensatory i  wymien-
niki parowe, obudowy do dużych silników 
przemysłowych oraz inne urządzenia o wy-
sokim poziomie technologicznym produkcji 
– dodaje wiceprezes

Produkcja przez duże P

Ze świdnickiej fabryki wychodzą także ko-
mory dekompresyjne dla nurków.
Ich wykonanie wymaga chirurgicznej wręcz
precyzji, ponieważ to od niej zależy póź-
niej czyjeś życie. Za każdym razem spoiny 
komór sprawdzane są za pomocą aparatu 
rentgenowskiego i ultradźwięków.

To pozwala na wyeliminowanie wad już na 
etapie produkcji. – W dużej mierze to wła-
śnie otoczenie wymusiło na nas decyzję 
o podjęciu budowy nowych obiektów, przede 
wszystkim pod kątem spełniania świato-

wych standardów. Duży nacisk kładzie się 
na przestrzeganie przepisów BHP. Niedo-
puszczalne jest, aby urządzenie spawał 
ktoś bez właściwej nowoczesnej przyłbicy, 
o  ochronie słuchu nie wspomnę. Oprócz 
tego, jeśli chodzi o  jakość wytwarzania, to 
pojawiły się nowe wytyczne dotyczące pro-
cesu technologicznego. Elementy, które są 
już pomalowane, nie mogą przebywać w tej 
samej hali produkcyjnej, co elementy spa-
wane – tłumaczy Marta Olejkiewicz

Zwiększają zatrudnienie

Za rozwojem firmy idzie poszukiwanie no-
wych pracowników. Mimo, iż rąk do pracy 
nie brakuje, znalezienie dobrego specjalisty 
nie jest wcale takie łatwe. – Świdnica jest 
miejscem, gdzie przemysł zawsze istniał. 
Bardzo prężenie działają Wagony Świdnic-
kie czy ŚFUP. Większość wykwalifikowanej 
kardy zbliża się niestety do emerytury.

Nie ukrywam, że dotyka nas problem szkol-
nictwa zawodowego. Brakuje młodych osób 
z  odpowiednimi kwalifikacjami do pracy 
produkcyjnej, dlatego dużą wagę przykła-
damy do szkoleń pracowników i  stałej ak-
tualizacji wiedzy i umiejętności.

ZUPBADURA to firma rodzinna i to dosłow-
nie, nie tylko pod względem atmosfery. Pra-
cuje u nas wiele rodzin, małżeństwa, rodzice 
z dziećmi. Nowe pokolenie pracowników to 
najczęściej dzieci naszych doświadczonych
fachowców. – mówi wiceprezes.

wielkie rzeczy ze świdnicy 

W związku z dynamicznym rozwojem 
ZUPBADURA poszukuje:
- spawaczy
- monterów
- ślusarzy
- malarzy konstrukcji stalowych
- inżynierów mechaników
- mistrzów produkcji

więcej na zupbadura.eu
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  EMU jest jednym z największych w Europie Środkowo-Wschodniej producentów i dostawców 
kompleksowych rozwiązań z zakresu magazynów energii, baterii, akumulatorów i ogniw do zasilania 
awaryjnego i pracy cyklicznej, a także odnawialnych źródeł energii (OZE). Posiadamy w ofercie szer-
oką gamę wysokiej jakości ogniw, akumulatorów, pakietów bateryjnych i banków energii: ołowio-
wo-kwasowych wykonanych w technologii AGM i żelowej, litowych (litowo-jonowych - Li-ion, litowo 
żelazowo fosforowych – LifePO4, litowo-polimerowych – Li-po, niklowo-wodorkowych – NiMH) 
uznanych marek, tj: EMU®, EUROPOWER®, ACUMAX®, ALARMTEC, KOBE, DYNASTY. Nasza oferta 
już od 25 lat cieszy się uznaniem nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Poza standardową 
działalnością, kluczowym elementem naszej strategii jest rozwój oferty produktowej odpowiadający 
na rosnące potrzeby technologiczne naszych klientów. dla obecnych oraz nowych obszarów szeroko 
rozumianej energetyki, w tym w zakresie magazynów energii, efektywności energetycznej oraz ele-
ktromobilności. Współpracujemy przy tym z uznanymi jednostkami badawczymi, takimi jak Po-
litechnika Częstochowska, Politechnika Warszawska czy Instytut Lotnictwa. Jako autoryzowany dys-
trybutor amerykańskiego producenta nowoczesnych elektrochemicznych źródeł zasilania - firm
AQUION ENERGY, oferujemy jedyny na świecie przyjazny środowisku naturalnemu akumulator 
wykonany w innowacyjnej i opatentowanej technologii Aqueous Hybrid Ion (AHI™). Zastąpienie 
metali ciężkich i toksycznych związków chemicznych takimi substancjami jak: słona woda, kompozy-
ty węglowe, tlenek manganu, czy syntetyczna bawełna w postaci separatora, eliminuje ryzyko 
pożaru oraz eksplozji, a brak wydzielania trujących oparów czyni z niego najbezpieczniejsze źródło 
zasilania na świecie. Akumulatory Aquion Energy zostały zaprojektowane przede wszystkim do 
pracy w systemach odnawialnych źródeł energii. Mogą one w prosty sposób zastąpić baterie klasy
czne z uwagi na fakt, że istniejąca elektronika kontrolno-pomiarowa baterii może zostać ponownie 
zaprogramowana i sprawność instalacji w krótkim czasie zostanie przywrócona. 
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Magazyny energii i fotowoltaika
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Systemy automatyczne
Argo PRO

FUNKCJE SOFTWARE

• Identyfi kacja użytkowników za pomocą fi rmowej karty ma-
gnetycznej

• Autoryzacja poboru produktów przypisanych poszczegól-
nym użytkownikom na podstawie odpowiednich profili 
poboru.

• Przestrzeganie maksymalnych ustawionych limitów 
poborów.

• Wykrywanie użytkowników, którzy pobrali ilości pro-
duktów niższe niż minimalne limity poborów usta-
wione w odniesieniu do dni roboczych (możli-
wość wyliczenia również dni obecności, jeśli system 
podłączony jest do systemu rejestrowania obecności 
w fi rmie).

• Rejestracja poborów i prób poboru produktów nieprzypisa-
nych lub przewyższających ustalone limity.

• Powiadomienie o braku zapasu rozprowadzanych produktów 
oraz stały monitoring i wysyłanie maili alarmujących.

• W przypadku częstych job rotation możliwe jest podłącze-
nie software z programem kadrowym oraz ze specyfi cznym 
oprogramowaniem Działu BHP.

• Automatyzmy dotyczące przyznawania uprawnień do podst
wie wybranych przez klienta parametrów (wydział, specjal-
ność, centrum kosztów, stanowisko...).

• Funkcje do konfi guracji planu napełniania dystrybutora, 
umieszczając więcej różnych produktów na tym samym 
poziomie.

• Możliwość ustawienia zależności poboru od uprzedniego 
zwrotu zużytego produktu do Argo GR PRO.

• Raportowanie analityczne lub syntetyczne za pomocą tabeli 
lub grafi ków.

KORZYŚCI W ZARZĄDZANIU OFEROWANE 
PRZEZ DYSTRYBUCJĘ AUTOMATYCZNĄ

• Stała dostępność ŚOI w miejscu pracy
• Monitoring przebiegu dystrybucji
• Saving oparty na eliminacji nieefektywności oraz 

marnowania środków
• Zapasy planowane z zachowaniem maksymalnej

optymalizacji
• Dostępne on line raporty podsumowujące
• Wypełnienie obowiązku zapewnienia pracownikom 

przypisanych ŚOI
• Demonstracja zastosowania odpowiednich, stabilnych 

i dokumentowalnych modeli organizacyjnych

STOSOWANE ROZWIĄZANIA

• Argo DA PRO-XL: Dystrybutor automatyczny Środków Ochro-
ny Indywidualnej o małych/średnich rozmiarach oraz o wyso-
kiej rotacji.

• Argo DR PRO-XL: Jednostka dystrybucji i zbiórki materiałów.
• Argo LK PRO: Zautomatyzowana szafa multifunkcjonalna.
• Argo TM PRO: System zarządzania dystrybucją materiałów 

niebezpośrednich.
• Argo GR PRO: Zautomatyzowana jednostka zbiórki i wykrywa-

nia używanych rękawic lub innych materiałów.
• Argo TS PRO: Zautomatyzowany magazyn części zamiennych 

na poziomach obrotowych.
• Argo AC PRO: System kontroli dostępu za pomocą czytników 

fi rmowych kart magnetycznych podłączonych do
• oprogramowania ARGO on line.

Nasz ofi cjalny Dystrybutor
w Polsce
Siedziba: 55-093 Kiełczów
ul. Wrocławska 79A
tel./fax (+48) 71 3990950
www.awartech.pl

sPrawDŹ nasZe ofertY- goDne PoleCenia!
www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

sanatorium uZDrowiskowe „Zimowit” w DusZnikaCH – ZDroju

Zapraszamy Państwa serdecznie do spędzenia Świąt Bożego Narodzenia w Sanatorium Uzdrowiskowym „Zimowit” w sercu Dusznik-Zdroju, 
zaledwie 6 km od Zieleńca - Centrum Sportów Zimowych. Zapewnimy Państwu wypoczynek w komfortowo urządzonych pokojach, wy-
śmienite menu oraz rodzinną atmosferę. Widok na ośnieżone góry, wspólne kolędowanie i zapach prawdziwej choinki sprawią, iż te Święta 
na długo pozostaną w Państwa pamięci.

Zapraszamy Państwa w ten wyjątkowy czas do urokliwej Azalii w Szczawnie-Zdroju. Niezapomniane Święta Bożego Narodzenia z niezwykłą 
rodzinną atmosferą i smakiem tradycyjnych wigilijnych potraw.

Zapraszamy do skorzystania z ofert specjalnych:
• święta bożego narodzenia 2016 – cena już od 510 zł/os.!
• Pakiet narciarski zawierający 3 noclegi – 230 zł/os. Za Pakiet!
• styczniowa wYPrZeDaŻ - np. 7 noclegów z wyżywieniem, w pokoju komfort to 

tylko 695,00 zł/os. zamiast 903,00 zł/os.!

Zapraszamy do skorzystania z ofert specjalnych:
• świąteczny pobyt leczniczy z wycieczką do Pragi wraz z 3 zabiegami 

- cena już od 900 zł/os.!
•	Świąteczny	pobyt	hotelowy	z	pełnym	wyżywieniem + bon upominkowy 

- cena już od 90zł/os./doba! 
•	Świąteczny	pobyt	hotelowy z karnetem na tężnię solankową
 - cena już od 80zł/os./doba!

Sanatorium „ ZIMOWIT” 
ul. Chopina 3, 57,340 Duszniki - Zdrój

tel. +48 74 866 94 64, kom.  606 888 483
mail:  biuro.zimowit@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Sanatorium „AZALIA” 
ul. Ofiar Katynia 3-5, 58-310 Szczawno - Zdrój

tel.+48 74 664 26 30, kom. 784 504 137
biuro.azalia@sanatoria-dolnoslaskie.pl

sanatorium uZDrowiskowe „aZalia” w sZCZawnie – ZDroju
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W czasie drugiej edycji plebiscytu 
zaczęły napływać jeszcze latem 
i  wraz z  upływem czasu chętnych 

do wzięcia udziału w plebiscycie było coraz 
więcej. Nie wszystkim udało się, ale mimo 
to Kapituła plebiscytu, której przewodni-
czyła Barbara Kaśnikowska, Prezes WSSE 
„INVEST-PARK”, miała naprawdę trudne 
zadanie. Musiała wybrać 3 laureatów z  5 
kategorii spośród 50 firm i 70 kobiet z ca-
łej Polski. Decyzję podjęto już 6 listopada, 
ale finał a zarazem przedstawienie wyników 
miał miejsce 23 listopada.

W  scenerii Zamku Książ, przy licznie zgro-
madzonej publiczności (ponad 300 osób 
reprezentujących mały i  duży biznes) po-
znaliśmy nagrodzonych w  Plebiscycie Go-
spodarczym „Kobiece Twarze – Women’s Fa-
ces”. Finałowa gala była przede wszystkim 
świętem przedsiębiorczości kobiet, ale wśród 
nagrodzonych byli także mężczyźni, którzy 
rozumieją równouprawnienie w biznesie.

W kategorii „Debiutantki” zwyciężyła Eweli-
na Kwit-Betelej, właścicielka firmy Resibo 
(kosmetyki znane już w  Polsce, które zdo-
były tytuł Doskonałości Roku Twojego Styl, 
mimo że firma ruszyła w 2014). Na drugim 
miejscu była Paulina Bagińska, właściciel-

ka Domu Klahra Kawiarni Artystycznej 
z Lądka-Zdroju a trzecie miejsce to Aleksan-
dra Pawlak i jej firma FitDiet z Wałbrzycha

W kategorii „Profesjonalistki” na pierwszym 
miejscu znalazła się Marylise Bougaret 
(Segepo-Refa), na drugim ex aequo Anna 
Chmielewska (Awartech) i  Małgorzata 
Bieniaszewska (MB Pneumatyka) oraz na 
trzecim Ewa Czerchawska-Jarosz (stoma-
tolog, Wrocław). W  kategorii „Osobowość” 
wygrała Agnieszka Aleksandrowicz (Fun-
dacja „Na ratunek”), na drugim miejscu 
była Anna Kobel (Stowarzyszenie św. Ce-
lestyna) a  na trzecim Magdalena Filcek 
(Vinci Fit Art).

Firmą przyjazną kobiecie – to czwarta ka-
tegoria – okazała się Mediconcept, a  na 
kolejnych miejscach Śnieżka Invest oraz 
Global Service M&A. W  tej kategorii wy-
różniona dodatkowo firmy: Sonel, Nifco 
oraz Daicel Safety Systems Europe. W  tej 
kategorii nagrodzono firmy, w których poli-
tyka zatrudnienia, wynagradzania, dostępu 
do szkoleń i  ścieżki awansu nie zależy od 
płci oraz oferują swoim pracownikom pro-
fity wychodzące poza ramy kodeksu pracy. 
Ostatnia kategoria nagradzała produkty 
i usługi skierowane dla kobiet i tu zwycięzcą 

okazała się firma Monnari z Łodzi (produ-
cent odzieży), na kolejnych miejscach - dwie 
firmy medyczne z usługami dedykowanymi 
dla Kobiet Mediconcept i Medfemina.

– Zadaniem Plebiscytu „Kobiece Twarze – 
Women’s Faces” jest promocja najaktyw-
niejszych z  kobiet i  inspiracja innych do 
wykonania pierwszego kroku w  biznesie, 
czy działalności społecznej. Cieszy także 
zaangażowanie firm zarządzanych przez 
mężczyzn, które chętnie pokazały w  ple-
biscycie pracujące u  nich managerki czy 
dyrektorki – wyjaśnia Aldona Ziółkowa-
-Bielewicz i  zapewnia, że Plebiscyt będzie 
wydarzeniami cyklicznym, a  kolejny finał 
już w październiku 2016 roku.

Pomysł promowania przedsiębiorczości 
kobiet oraz zasad zrównoważonego rozwo-
ju, równości płci w  polityce zatrudnienia 
okazał się na tyle ważny, że postanowiły 
go wesprzeć firmy, które same te zasady 
stosują i są to między innymi: Affidea Pol-
ska, Mediconcept, V-Motors Dealer Volvo, 
Bank Pekao, Kelvion Polska (wcześniej 
GEA), czy Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna.
�
� 

Pomysł na inspirację kobiet zaowocował projektem kobiece twarze, na który składa się wiele różnych przedsięwzięć. Cykliczne spo-
tkania w ramach forum kobiecych twarzy to doskonała okazja, żeby spotkać się, rozmawiać, wymieniać opiniami, pomysłami i za-
chęcać się wzajemnie do podejmowania kolejnych wyzwań. jednak najważniejszym wydarzeniem tego projektu jest uroczysta gala 
Plebiscytu „kobiece twarze-women’s faces”.

A tak było rok temu…

II EDyCJA PLEBISCyTU 
KOBIECE TWARZE- ROK 2015

autor:
małgorzata 
beślerzewska

SZACOWNA KAPITUŁA PLEBISCyTU 
GOSPODARCZEGO KOBIECE TWARZE,  
III EDyCJA- ROK 2016

 
Przewodnicząca „Kapituły Plebiscytu Ko-
biece Twarze – Women’s Faces” Prezes 
WSSE „INVEST-PARK”. Absolwentka Szkoły 
Głównej Handlowej w  Warszawie. Ekspert 
Komisji Europejskiej ds. programów pomo-
cy publicznej dla małych i  średnich firm. 
Była wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz dyrektor Związku 
Banków Polskich. Była doradcą admini-
stracji publicznej na Ukrainie, w  Bułgarii 
i  Kosowie. Jako dyrektor największego de-
partamentu Dolnośląskiego Urzędu Mar-
szałkowskiego zarządzała podziałem 1 mld 
200 mln euro środków unijnych. Lubi operę 
i dobrą literaturę.

Od 2006 roku pełni funkcję Dyrektora Regio-
nalnego Affidea w województwach Dolnoślą-
skim i Lubuskim. Zarządza 8 centrami. Pa-
sjonuje się dobrą literaturą i filmem, a także 
lubi szydełkowanie i pieczenie słodkości.

Laureatka Plebiscytu „Kobiece Twarze – 
Women’s Faces” w 2015 roku. Jest współ-

właścicielką i dyrektorem finansowym 
firmy Awartech, działającej w przemyśle 
mechanicznych. Jest również radną gminy 
Długołęka, współorganizatorką i wicepre-
zesem Stowarzyszenia w Kobiecym Kręgu 
oraz członkinią rady sołeckiej w Kiełczowie.

Lekarz medycyny, była prezes Polskiego 
Towarzystwa Pediatrycznego, kierownik 
Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, On-
kologii i Hematologii Dziecięcej Akademii 
Medycznej we Wrocławiu. Od lat z uporem 
walczy o zdrowie każdego swojego pacjen-
ta. Wielokrotnie nagradzana za swoją pracę 
naukową i działalność społeczną. W 2001 r. 
odznaczona Złotym Krzeżem Zasługi, Ko-
bieta Roku 2008 Twojego Stylu, laureatka 
Nagrody Honorowej Rzecznika Praw Dziec-
ka a także Orderu Uśmiechu - jedynego na 
świecie odznaczenia nadawanego dorosłym 
przez dzieci. Senator VIII kadencji, posłanka 
na Sejm VIII kadencji.

Piotr Freyberg ukończył Wydział Handlu 
Zagranicznego SGPiS w Warszawie, a także 
zdobył tytuł doktora nauk ekonomicznych 
z  zakresu międzynarodowych stosunków 
gospodarczych. Posiada ogromne doświad-
czenie zawodowe: w  latach 1965 - 1972 
w  SGPiS w  Warszawie jako asystent i  ad-
iunkt; w latach 1972 - 1986 w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych m.in. jako dyrektor 
departamentu międzynarodowych organi-
zacji; w latach 1986 - 1991 w Ministerstwie 

Współpracy Gospodarczej z Zagranicą m.in. 
jako Stały Przedstawiciel Polski w  GATT; 
w  latach 1992 – 2006 Dyrektor Generalny 
3M Poland sp. z  o.o. filia amerykańskiej 
korporacji 3M – Minnessota Mining and 
Manufacturing; od 2007 roku Dyrektor ds. 
Rozwoju w  3M Wrocław (centrum produk-
cyjne firmy 3M w Polsce). 

Lidia Geringer de Oedenberg ukończyła 
z  wyróżnieniem studia na Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu na wydziale 
Zarządzania i Informatyki. Studia podyplo-
mowe odbyła w  Szkole Głównej Handlo-
wej w  Warszawie, studia uzupełniające we 
Francuskim Instytucie Zarządzania w War-
szawie, kształciła się także na uczelniach 
w  Hiszpanii i  Holandii. Przez kilkanaście 
lat pracowała jako dziennikarka w  TVP 
S.A. w  Warszawie i  we Wrocławiu. W  2001 
r. została dyrektorem programowym wro-
cławskiego oddziału TVP S.A. W  latach 
1996-2005 pełniła funkcję dyrektora ge-
neralnego Międzynarodowego Festiwalu 
Wratislavia Cantans, jednocześnie będąc 
w  latach 2001-2005 dyrektorem general-
nym Filharmonii Wrocławskiej. W  2004 r. 
uzyskała mandat posła do Parlamentu 
Europejskiego w  2009 r. i  po raz kolejny 
w 2014 skutecznie ubiegała się o reelekcję. 
W  latach 2009 - 2014 dwukrotnie zosta-
ła wybrana do Prezydium Europejskiego, 
jako Kwestor. Obecnie jest pierwszą wice-
przewodniczącą w Komisji Prawnej i jedyną 
Polką zasiadającą w Parlamencie Europej-
skim trzecią kadencję.
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Od 2012 roku jest Prezesem Zarządu Spół-
ki z o.o. „SANATORIA DOLNOŚLASKIE” 
Wcześniej od 2011 do 2012 roku zarządza-
ła Warszawską Fabryką Platerów HEFRA 
S.A. w Legnicy należącej do Grupy KGHM. 
W latach 2004-2011 była wiceprezesem 
Spółki „ZAMEK KSIąż w Wałbrzychu”. Do 
tego miejsca żywi szczególny sentyment.
Barbara Grzegorczyk z wykształcenia jest 
finansistą, posiada również dyplom studiów 
podyplomowych w zakresie przygotowania 
pedagogicznego. W 2004 roku zdała egza-
min przed Ministrem Skarbu uprawniający 
do zasiadania w Radach Nadzorczych Spół-
ek Skarbu Państwa. Zasiadała w Radach 
Nadzorczych Spółek: MZB Sp. z o.o. w Wał-
brzychu oraz WP Hala Ludowa Sp. z o.o. we 
Wrocławiu. Interesuje się ezoteryką. Regu-
larnie pływa a wolny czas spędza w swoim 
domu letniskowym nad jeziorem.

Od 2002 roku dyrektor Teatru Drama-
tycznego im. Jerzego Szaniawskiego w 
Wałbrzychu. W 2004 otrzymała nagrodę 
marszałka woj. dolnośląskiego z okazji 
Międzynarodowego Dnia Teatru, ro później 
wyróżniono ją Honorowym tytułem „Zasłu-
żony dla Miasta Wałbrzycha” dla Teatru im. 
Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, a w 
2008 roku, w X Plebiscycie Gospodarczym 
„Muflony 2007” – laureatka nagrody w ka-
tegorii „Osobowość Roku”.

Wiceprezes Zarządu ZUPBADURA spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa. Pełni funkcję w zarządzie 
od momentu założenia spółki. W firmie 
odpowiada za sprawy handlowe, admini-
stracyjne i dobrą atmosferę. Absolwentka 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na 
kierunku handel zagraniczny. Zna produk-
cję przemysłową od podszewki - swoje po-
nad dziesięcioletnie doświadczenie zawo-
dowe zdobyła przechodząc przez wszystkie 
szczeble kariery, począwszy od stanowiska 
referenta aż do dyrektora handlowego. 
Laureatka „Kobiecych Twarzy - Women’s 
Faces” w 2013 roku. Jesienią ubiegłego roku, 
podczas Świdnickiego Forum Kobiet, zosta-
ła nagrodzona statuetką „Kobieta z Pasją” 
w kategorii „Kobieta Przedsiębiorcza”. To 
także lokalna patriotka, wspierająca z za-
angażowaniem liczne akcje dobroczynne. 
Prywatnie – mama Oli i Jakuba.

Ekonomistka i  polityk, posłanka na Sejm 
VIII kadencji. Absolwentka Wyższej Szko-
ły Bankowej we Wrocławiu oraz Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu. Pracowała 
w sektorze bankowym. Była wśród założy-
cieli Towarzystwa Przyjaźni Dziecku i Rodzi-
nie w Jaworze. W latach 2010–2014 zasiada-
ła w radzie gminy Kunice (została wybrana 
z własnego komitetu, w 2014 nie startowała 
ponownie w wyborach). W wyborach parla-
mentarnych w 2015 kandydowała do Sejmu 
w  okręgu legnickim z  pierwszego miejsca 
na liście Nowoczesnej.

Prezes Zarządu DZT Service Sp. z o.o. Ka-
rierę zawodową rozpoczęła w  Rejonowym 
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 
i  Mieszkaniowej w  Boguszowie-Gorcach, 
gdzie kierowała grupą sześćdziesięciu 
osób. Na pierwszym zjeździe dyrektorów, 
była jedyną kobietą wśród 29 mężczyzn. 
W  1993 roku związała się z  Dolnośląskim 

Zakładem Termoenergetycznym, gdzie 
nieprzerwanie jest członkiem lub preze-
sem zarządu. W  2007 roku została szefo-
wą firmy DZT Service. Jednym z głównych 
kierunków działania firmy jest produkcja 
i sprzedaż energii cieplnej z własnych lub 
dzierżawionych źródeł ciepła. Stara się 
prowadzić biznes odpowiedzialny społecz-
nie. Pomaga młodym talentom wspierając 
dziecięce i młodzieżowe kluby sportowe – 
Klub Kolarski Górnik oraz Klub Pływacki 
Rekin. Jej firma wspiera zarówno kultural-
ne, jak i  sportowe inicjatywy, sprzyjające 
rozwojowi Aglomeracji Wałbrzyskiej. Od 
lat DZT Service współpracuje z  wałbrzy-
skim BWA. Dzięki przekazywanym środ-
kom finansowym promowane są wystawy 
artystyczne.

Młodszy inspektor Policji w stanie spo-
czynku. Były zastępca Komendanta Miej-
skiego Policji we Wrocławiu i wykładow-
ca Instytutu Służby Kryminalnej Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie. Jest członkiem 
Prezydium i Rady Dolnośląskiej Izby Go-
spodarczej. Od 2010 roku jest współ-
organizatorem nowej formuły spotkań 
przedstawicieli biznesu, samorządu oraz 
mediów jakim są cykliczne organizowa-
ne śniadania prasowe i biznesowe. Z jego 
inicjatywy z latach 2013 – 2016 DiG zorga-
nizowało 3 międzynarodowe konferencje 
dotyczące energetycznego wykorzystania 
odpadów i odnawialnych źródeł energii. 
Wykładowca w Wyższej Szkole Handlowej 
we Wrocławiu na kierunkach: Bezpieczeń-
stwo Wewnętrzne i Zarządzenie.
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