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Kobiety powinny trafić 
na piedestały

Kobiet w biznesie jest wciąż za 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 uroczy-
stościach bywa niewiele. Szacuje się, że na ta-
kich spotkaniach panie stanowią 15% uczest-
ników. Zależy nam na równouprawnieniu 
kobiet i mężczyzn, a nie na walce płci. Wielu 
mężczyzn podkreśla, że o wiele lepiej pracu-

je im się z płcią przeciwną. Badania pokazują, 
że kobiety są tak samo dobre w zarządzaniu, 
wykształcone jak mężczyźni i szybko zdoby-
wają nowe umiejętności. Mocno angażują 
się w powierzone im zadania i cały czas chcą 
się rozwijać. Trzeba dać im tylko szansę.

Plebiscyt, który razem organizujemy ma 
zachęcić kobiety do angażowania się w ży-
cie społeczne i rozwijanie swoich pasji?

To będzie siódma edycja przedsięwzięcia. 
Plebiscyt ma pokazywać kobiety, którym uda-
ło się osiągnąć sukces w biznesie, a przy tym 
mają pasje, które rozwijają. W ten sposób jako 
organizatorzy plebiscytu pragniemy moty-
wować i inspirować inne osoby do działania 
i wzięcia sprawy w swoje ręce. Pokazujemy 
również firmy, w których równouprawnienie 
kobiet to nie slogan. Promujemy przedsiębior-
stwa, gdzie kobiety awansują i mają szanse na 
zdobycie lepszego stanowiska, są traktowane 
po partnersku.

Faktycznie kobiety są mocno dyskrymi-
nowane przez mężczyzn?

Ciągle tak. Staramy się z tym walczyć. Trze-
ba zmienić samo myślenie u ludzi i samo po-
strzeganie kobiet jako pracowników. Wciąż 
słyszę opowieści, że menedżerkę prosi się o 

zrobienie kawy, a nigdy mężczyznę, na tym 
samym stanowisku. Zauważamy, że w więk-
szości przypadków stanowiska wyższe czę-
ściej otrzymują mężczyźni, którzy też więcej 
zarabiają. W zarządach spółek zasiada tylko 
14-15% kobiet. Warto zestawić to z faktem, że 
według Głównego Urzędu Statystycznego w 
2019 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 awansują. 
Niektóre boją się krytyki i reakcji otoczenia. 
W Polsce bizneswoman to słowo. które ma 
raczej negatywne konotacje. Stoi za tym 
polska, dość tradycyjna mentalność przy-
pisująca kobiecie określone role. Dlatego 
trzeba, np. w naszym plebiscycie pokazywać, 
promować szczęśliwe i spełnione kobiety na 
stanowiskach, kobiety które z sukcesem pro-
wadzą własną firmę, czy zarządzają fundacją. 
Aby ich postawy były drogowskazem dla in-
nych. Kobiety muszą uwierzyć w swoją siłę, 
a społeczeństwo zaakceptować odnoszące 
sukcesy zawodowe matki i żony.

Z Aldoną Ziółkowską–Bielewicz, twórczynią i realizatorką  
Plebiscytu Gospodarczego Kobiece Twarze rozmawiała Redakcja

Partnerzy Plebiscytu Gospodarczego „Kobiece Twarze”
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Szklany sufit mocno popękany!

Jak z Pani perspektywy, osoby szefują-
cej Izbie Gospodarczej i mającej stały kon-
takt z firmami, jak wygląda równoupraw-
nienie w biznesie w firmach, z którymi 
Pani pracuje? Chodzi mi o porównanie do 
sytuacji sprzed 10 lat.

W firmach należących do Polsko-Nie-
mieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej  
wśród kadry kierowniczej zawsze szeroko 
były reprezentowane kobiety, ale niewie-
le z nich było w kadrze zarządczej. Wiele 
zmieniło się w tym obszarze na przestrze-
ni ostatnich 10 lat. Dziś prezeskami zarzą-
du w działających w Polsce koncernach ta-
kich jak SIEMENS, BASF, POLSKA PRESS, 
BURDA INTERNATIONAL, DALLMAYR są 
kobiety. Nawet jeśli szklany sufit nadal 
istnieje, to jest już mocno popękany. 

Nasz plebiscyt walczy ze stereotypa-
mi, z uprzedzeniami, czy Pani w ogóle 
obserwuje coś takiego jak typowo mę-
skie, czy typowo kobiece cechy w zarzą-
dzaniu. Bo moim zdaniem to kwestia 
osobowości, nie płci.

Jeśli trzeba walczyć ze stereotypami, to 
z tymi negatywnymi, a określeń „męski 
i kobiecy styl zarzadzania” nie zakwali-
fikowałabym do kategorii negatywnych 
stereotypów. W moim odczuciu to okre-
ślenie żadnego ze stylów zarządzania 
nie deprecjonuje, pokazując raczej inny 
sposób dochodzenia do celu, definiując 
ten kobiecy jako bardziej koncyliacyjny, 
nastawiony na proces, oparty na komu-
nikacji, empatii i partnerstwie, a męski 
jako bardziej autokratyczny, nastawiony 
na dążenie do realizacji celów poprzez 
zadaniowość i rywalizację. Idealnym roz-
wiązaniem byłoby połączenie tych cech 
w zarządzaniu. Potwierdzają to badania, 
pokazujące, że w czasach VUCA lepiej 
sprawdzają się na rynku firmy w których 
decyzje podejmowane są harmonijnie 
przez zarządy mieszane, składające się w 
równej liczbie z kobiet i mężczyzn. 

Czy plebiscyt „Kobiece Twarze” wpływa 
na zmiany mentalne, o które najtrudniej, 
zachodzące w kobietach i mężczyznach?

Od lat mam wrażenie, choć kobiety w 
Polsce z powodzeniem pokonują kolejne 
szczeble kariery zawodowej, awansując na 
coraz wyższe stanowiska, prowadzą swoje 
własne firmy, angażując się dodatkowo w 
działania społeczne, to nadal mają pro-
blem by publicznie mówić o swoim suk-
cesie. Mam głęboką nadzieję, że konkurs 

„Kobiece Twarze” pomaga wielu wspania-
łym kobietom wyjść z cienia, a promując 
dobre praktyki przyczynia się do wytycza-
nia i utrwalania nowych standardów w 
myśleniu o równości kobiet i mężczyzn w 
miejscu pracy. 

Jaki poziom prezentują kandydatki 
nominowane do plebiscytu w tym roku, 
jak Pani ocenia poziom zgłaszających 
się firm i kobiet w kontekście kilku 
ostatnich lat.

W tym roku rozpatrywaliśmy nieco 
mniejszą ilość kandydatur. Trudno się 
jednak dziwić – moment przesyłania 
zgłoszeń do plebiscytu zbiegł się z naj-
większym nasileniem pandemii w kraju. 
Cieszę się jednak, że nie przełożyło się to 

na jakość i różnorodność osób i firm bio-
rących udział w konkursie. Najlepszym 
dowodem na to są laureaci tegorocznego 
konkursu.

Dziękuję za rozmowę.

Z  Prezeską Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Iwoną Makowiecką rozmawia Aldona Ziółkowska-Bielewicz
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Dolnośląskie Młyny S.A. to firma z dłu-
goletnią tradycją o rozpoznawalnej i stabil-
nej pozycji na rynku polskim i niemieckim. 
Młyn przemiela dziennie 400 ton pszenicy. 
Portfolio obsługiwanych klientów obejmuje 
zarówno duże zakłady przemysłowe branży 
spożywczej, nowoczesne piekarnie, hur-
townie jak również piekarnie rzemieślnicze 
i cukiernie. Produkowane przez młynarzy 
mąki są dedykowane indywidualnym wy-
maganiom i potrzebom naszych klientów. 

www.dolnoslaskiemlyny.pl

nowoczesność
i tradycja

Firma szczyci się produkcją mąk „szytych na 
miarę” dla każdego odbiorcy.

Dolnośląskie Młyny są firmą aktywną 
społecznie, angażującą się w lokalne inicja-
tywy; w tym roku organizacja wspiera akcję 
„Społeczne lodówki” w Gminie Udanin. 
Przedsiębiorstwo należy do grona firm od-
powiedzialnego biznesu, stawia na ekolo-
gię oraz wspiera idee równości płci w bizne-
sie, angażując się w Plebiscyt Gospodarczy 
Kobiece Twarze.

Prezeska Anita Stasiak–Bełz została na-
grodzona w roku 2018 statuetką za pierw-
sze miejsce w kategorii Profesjonalistka w 
Dużej Firmie, w Plebiscycie Gospodarczym 
Kobiece Twarze.

Firma może pochwalić się także nowo-
cześnie wyposażoną mini piekarnią, umoż-
liwiającą profesjonalną ocenę właściwości 
wypiekowych mąki. Wypiek próbny pozwala 
potwierdzić odpowiednią jej jakość oraz decy-
duje o dopuszczeniu do sprzedaży.

Dolnośląskie Młyny posiadają certyfikat ISO 9001 i certyfikaty z branży spożywczej m.in. IFS Food i GMP+ (B2 i B3)
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Dlaczego zdecydowała się Pani wraz 
z przedsiębiorstwem, którym Pani za-
rządza wspierać Plebiscyt Gospodarczy 
„Kobiece Twarze”.

Jestem całym sercem ze wszystkimi ko-
bietami, które decydują się na pracę zawo-
dową, które chcą także realizować swoje cele 
i pasje. Część z nich oddaje się w pełni pracy 
zawodowej, a inne z kolei łączą swoje kariery 
z wychowywaniem dzieci i prowadzeniem 
domu – każda droga jest trudna i wymaga 
wiele wysiłku. Ale WARTO! Praca zawodowa 
to olbrzymia wartość dla nas kobiet. Nasze 
zaangażowanie zawodowe jest także 
cenne dla przedsiębiorstw, dla których 
te pracę wykonujemy. Kobiety wnoszą 
do organizacji wiele cech i umiejętno-
ści, których nie mają mężczyźni i tylko 
odpowiedni mix/balans jest w stanie 
zapewnić sukces dla organizacji.

Cieszę się, że możemy jako firma 
wspierać idee plebiscytu gospodarcze-
go „Kobiece Twarze” i inne firmy zaan-
gażowane społecznie także do tego 
namawiam. Osobiście także popieram 
idee równości płci w biznesie i promo-
cję przedsiębiorczości kobiet 

Jakie znaczenie miała dla Pani nagro-
da Plebiscytu Gospodarczego „Kobiece 
Twarze”, w kategorii Profesjonalistka za-
jęła Pani pierwsze miejsce.

Dwa lata temu zostałam nominowana 
do Plebiscytu i zdobyłam statuetkę w ka-
tegorii Profesjonalistki w dużej firmie – nie 

Nagroda w Plebiscycie  
„Kobiece Twarze” dodaje skrzydeł!

Z  Prezeską Dolnośląskich Młynów S.A. Anitą Stasiak–Bełz rozmawia Aldona Ziółkowska-Bielewicz

ukrywam, że poczułam się doceniona jako 
manager, prezes, jako kobieta funkcjonują-
ca całe swoje życie zawodowe w biznesie z 
mniejszymi lub większymi sukcesami. Bar-
dzo bym chciała, aby wiele kobiet dających 
z siebie na co dzień dużo w kontekście zawo-
dowym, łączących role matek i szefowych 
miało okazję również poczuć dumę z tego 
co robią, poczuć, że ich codzienna praca jest 
doceniana przez ludzi mających obiektywne 
spojrzenie na to co robią. Sama nominacja 
jest już formą wyróżnienia, a statuetka – no 
cóż... dodaje skrzydeł...

 Jaką politykę prowadzi Pani w firmie 
Młyny Dolnośląskie w stosunku do ko-
biet, czy pomaga Pani kobietom przebijać 
szklane sufity i rozwijać się w ramach moż-
liwości, jakie daje zarządzane przez Panią 
przedsiębiorstwo (chodzi o awansowanie 
kobiet, punkty przy rekrutacji, wysyłanie 
kobiet na szkolenia czy politykę płacową, 

tj. czy kobiety zarabiają jak mężczyźni na 
analogicznych stanowiskach).

Dolnośląskie Młyny S.A. to mała firma, 
gdzie większość pracowników, ze względu 
na specyfikę produkcji stanowią mężczyźni. 
W administracji i laboratorium z kolei zatrud-
niamy więcej kobiet zarówno na stanowi-
skach specjalistów jak i dyrektorów. Polityka 
kadrowo płacowa dla obu płci jest identycz-
na – każdy ma takie same możliwości roz-
woju i awansu – poza stanowiskami gdzie 
ograniczeniem mogą być np. przepisy BHP. 
Wszystkie kobiety w ciąży mają gwarancję 

powrotu do pracy po okresie urlopu 
macierzyńskiego, czy też wychowaw-
czego jeśli wyrażą taką wolę. Jesteśmy 
ze wszystkimi świeżo upieczonymi ma-
mami w ciągłym kontakcie, gdyż chce-
my, żeby były na bieżąco ze wszystkim, 
co się dzieje w firmie.

Dlaczego równość płci w biznesie 
Pani zdaniem jest ważna, czy podob-
na ilość kobiet i mężczyzn w zarzą-
dach, w Radach Nadzorczych sprzyja 
rozwojowi?

Nie jestem zwolenniczką sztywnie 
ustalanych parytetów – to co mnie przekonu-
je to zawsze kompetencje i energia do pracy, 
niezależnie od zajmowanych stanowisk. Co 
do Zarządów, Rad Nadzorczych – tak samo 
– ważna jest różnorodność ze względu na 
efekt synergii, który jest tworzony poprzez 
współprace różnych płci, kompetencji, cech 
charakteru itd...

Anita Stasiak-Bełz z sukcesami zarządza firmą Dolnośląskie Młyny S.A. Okres jej Prezesury to czas nieustają-
cych zmian w firmie zarówno organizacyjnych, jak i tych, bazujących na informatyzacji i automatyzacji procesów. 

Ceni sobie biznesowe wyzwania, pasjonuje ją poszukiwanie nowych rozwiązań, jest zwolenniczką prostych 
struktur i procesów, ale to zawsze ludzie z którymi pracuje są motorem jej działania. 

 Dwa lata temu była laureatką naszego plebiscytu, zajmując pierwsze miejsce w kategorii Profesjonalistka. 
Podkreśla, że praca zawodowa jest taką samą wartością dla obu płci. W przedsiębiorstwach równowaga kobiet i 

mężczyzn zapewnia odpowiedni balans i daje firmom szanse na stały rozwój.
Prywatnie mama dwóch nastolatków lubiąca aktywnie spędzać wolny czas biegając, jeżdżąc na rowerze czy 

wędrując po górskich szlakach.
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Kariera w 3M?
Tu się po prostu dobrze pracuje

Pani Katarzyno, 3M to jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych marek na świecie? Jaka 
jest obecność 3M  na Dolnym Śląsku i co po-
wstaje w jej  wrocławskich fabrykach?  

To co wyróżnia 3M to to ogromne zróżnicowa-
nie technologii i produktów. Dzisiaj firma ma w 
ofercie ponad 60.000 produktów na świecie. 
Każdego roku zgłaszamy  kilkaset nowych pa-
tentów i rozwijamy nowe rozwiązania dla klien-
tów m.in. z branży medycznej, przemysłowej, 
spożywczej, motoryzacyjnej, lotniczej czy też 
biurowej. Zgodnie z wyliczeniami, przeciętny 
Polak każdego dnia ma styczność aż 17 razy z 
produktami 3M. W biurze, w domu, w szkole, 
na autostradzie, ale też w gabinecie lekarskim 
czy stomatologicznym, lub podróżując samolo-
tem czy pociągiem. Nasze produkty ułatwiają 
życie ludzi i wspierają firmy każdego dnia

We Wrocławiu 3M zlokalizowało swoje naj-
większe i strategiczne inwestycje w tej części Eu-

ropy. Jedną z pierwszych kluczowych inwestycji 
było stworzenie, tzw. Superhub’u, który jest 
jednym z największych centrów produkcyjnych 
3M na świecie. W ciągu ostatnich lat zainwesto-
waliśmy w Polsce ponad 2,5 miliarda złotych i 
stale rozwijamy swoją obecność poprzez nowe 
inwestycje. W samym Wrocławiu zatrudniamy 
około 3500 osób. We wrocławskich zakładach 
wytwarzane jest ponad 12.000 innowacyjnych 
produktów eksportowanych z Dolnego Śląska 
na cały świat. Tu zlokalizowane jest też  Centrum 
Badań i Rozwoju 3M, gdzie ponad 200 inżynie-
rów opracowuje nowe technologie i procesy 
produkcyjne. Naszym Klientom i Partnerom 
oferujemy możliwość doświadczenia tego, jak 
działają nasze produkty i rozwiązania w inte-
raktywnym Centrum Innowacji i Centrum Tech-
nicznym. To również tutaj funkcjonuje Globalne 
Centrum Usług wspierające procesy biznesowe 
w ramach struktur Firmy.

Tak szerokie spektrum działalności i port-
folio produktowe sprawia, że chyba każdy 
znajdzie w 3M miejsce dla siebie?

Dynamiczny rozwój firmy nie byłby możliwy 
bez zaangażowania i wsparcia pracowników. 
Dlatego tak zależy nam, aby przyciągać do 3M 
kolejne talenty. W 3M można zaplanować ka-
rierę naukowca w Centrum Naukowo-Badaw-
czym, inżyniera wspierającego najnowocze-
śniejsze rozwiązania Przemysłu 4.0, analityka 
biznesowego czy specjalisty niemal w każdej 
dziedzinie, ale też wybrać stanowisko w jednym 
z nowoczesnych zakładów produkcyjnych 3M. 
Co więcej, możliwa jest zmiana specjalizacji, 
branży czy awans bez zmiany firmy. Nasi pra-
cownicy korzystają z tego, że we Wrocławiu roz-
wijamy i wytwarzamy produkty od biurowych 
poprzez medyczne po przemysł samochodowy 
i lotniczy. To  oznacza nieograniczone możliwo-
ści rozwoju zawodowego.

Blisko 4 tysiące pracowników firmy 3M w Polsce każdego dnia realizuje swoje pasje, mając swój udział we wpro-
wadzaniu na rynek innowacji, które odmieniają życie ludzi na całym świecie. O tym,  jak to jest pracować dla firmy, 
która otrzymała dwa Oscary, zgłasza kilkaset patentów rocznie i której produkty były na Księżycu opowie pani 
Katarzyna Paszkiewicz, Dyrektor HR w 3M Wroclaw.
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Firma 3M była wielokrotnie nagradzana 
za swoje podejście do pracowników. Jaki 
jest przepis 3M na bycie jednym z najlep-
szym pracodawców na Dolnym Śląsku? 

Sukces firmy jest sumą sukcesów zatrudnio-
nych w niej osób. To dlatego w 3M  dokładamy 
starań, aby stworzyć przyjazne i atrakcyjne śro-
dowisko pracy. W jaki sposób? Na pracujących 
w 3M czekają konkurencyjne warunki zatrud-
nienia, w ramach których otrzymają oni umowy 
o pracę, ubezpieczenia na życie, prywatną opie-
kę medyczną, karty Multisport, dofinansowa-
nie do urlopów czy bony świąteczne. Działają u 
nas  dofinansowywane stołówki, a zlokalizowa-
ny na terenie zakładów gabinet lekarski pozwa-
la wygodnie skorzystać z wizyty lekarskiej lub 
możliwości wykonania podstawowych badań 
laboratoryjnych. Dla zainteresowanych mamy 
opcje na akcje 3M, a w czasach przed Covidem 
zapewnialiśmy wakacyjną opiekę dla dzieci. 

Jeszcze przed nastaniem pandemii, ofero-
waliśmy możliwość pracy z domu, a w obec-
nej sytuacji zapewniamy ciągłość działalności 
wykorzystując pracę zdalną w bardzo szerokim 
zakresie. Jest to też możliwe dzięki temu, że 
trzymamy rękę na pulsie i na bieżąco, wspólnie 
z pracownikami szukamy rozwiązań. To umiejęt-
ność, która nie tylko zapewnia nam stabilność 
na rynku, ale też powoduje, że wyprzedzamy 
konkurencję. Pielęgnujemy atmosferę otwarto-
ści, kreatywności, zgody na popełnienie błędu, 
bo nie myli się tylko ten, kto nic nie robi! 

W 3M na co dzień wspieramy wiele inicjatyw 
pracowniczych. Pracownicy stworzyli grupy re-
alizujące różne cele, zarówno charytatywne jak i 
sportowe, więc każdy znajdzie coś dla siebie.  W 
myśl zasady „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, 
3M we Wrocławiu aktywnie angażuje się w pro-
mocję sportu wśród pracowników. Tak powstał 

3M Running Team, którego zawodnicy repre-
zentują firmę na zawodach zarówno krajowych, 
jak i międzynarodowych. W ostatnim Biegu 
Firmowym we Wrocławiu na starcie stanęło aż 
kilkuset pracowników 3M! 

Pracownicy uczestniczą w inicjatywach 
na rzecz lokalnej społeczności inicjowanych 
przez 3M i chętnie angażują się w działalność 
charytatywną. Mamy stałych podopiecz-
nych, którzy mogą na nas liczyć i o których 
pamiętamy nie tylko „od święta”.

Dużo mówi się dzisiaj o różnorodności i 
kulturze włączenia. Dlaczego to tak ważne 
dla firm takich jak 3M i jej pracowników?

To wiedza i doświadczenie naszych pracowni-
ków pozwala rozwijać nasze produkty i techno-
logie.  Nie byłoby to jednak możliwe bez budo-
wania kultury włączenia. Tworzymy atmosferę, 
która zachęca do poznawania innych punktów 
widzenia, nowych sposobów działania i inno-

wacyjnych rozwiązań, gdzie jest miejsce dla 
osób z różnymi poglądami, doświadczeniami i 
charakterami. Stale wprowadzamy inicjatywy, 
których celem jest promowanie różnorodności 
oraz budowanie świadomości pracowników. 
Współpracujemy z organizacjami, które poma-
gają szerzej spojrzeć na kwestie nieraz wrażliwe, 

jak np. stereotypy dotyczące innych narodowo-
ści i umożliwić dyskusję o nich wewnątrz 3M.

We wrocławskich spółkach niezwykle aktyw-
nie działa grupa Women Leadership Forum 
zrzeszająca kobiety z różnych części organizacji. 
Grupa ta podejmuje szereg działań mających 
na celu promowanie włączenia i rozwoju za-
wodowego kobiet i wzmocnienie ich pozycji . 
Budujemy świadomość i pewność siebie kobiet 
poprzez akcje takie jak: inspirujące wykłady, 
warsztaty oraz panele dyskusyjne, mentoring 
z liderkami zarówno z 3M jak i poza naszą 
organizacją. Zapewniamy równe szanse w 
zatrudnianiu i awansowaniu oraz chcemy roz-
mawiać o tym,  jak zapewnić równowagę życia 
prywatnego i pracy zawodowej. Korzystamy z 
możliwości, aby poza 3M, dzielić się wiedzą, in-
spirować i wzmacniać pozycję kobiet w naszych 
społecznościach.

Dziękuję za rozmowę.
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WSZYSTKO 
ZACZYNA SIĘ 

OD WODY

4 300 m2 powierzchni Wybierz z 4 stref 
tematycznych

Zwiedzanie  
z przewodnikiem

Event do 200 osób kontakt
eventy@hydropolis.pl

www.hydropolis.pl

Zielone 
Wydarzenia

Hydropolis jest wyjątkowym przykładem rewitalizacji obiektu 
poprzemysłowego. Wystawa poświęcona wodzie mieści się w historycznym 

podziemnym zbiorniku wody czystej. Obiekt powstał w 1893 roku i jest 
jednym z zabytków wrocławskiej architektury wodociągowej.

Zorganizuj swój event w jedynym w Polsce 
wrocławskim centrum wiedzy o wodzie.



 prof. Alicja Chybicka
Lekarka medycyny, była prezes Pol-
skiego Towarzystwa Pediatryczne-
go, kierowniczka Katedry i Kliniki 
Transplantacji Szpiku, Onkologii i 
Hematologii Dziecięcej Akademii 
Medycznej we Wrocławiu. W 2001 
r. odznaczona Złotym Krzeżem Zasługi, 
Kobieta Roku 2008 Twojego Stylu, laureatka Nagrody Honoro-
wej Rzecznika Praw Dziecka a także Orderu Uśmiechu . Sena-
torka VIII kadencji, posłanka na Sejm VIII kadencji.

Marcin Garcarz
Długoletnio związany z Urzędem 
Miejskim Wrocławia, gdzie w la-
tach 2002-2010 był rzecznikiem 
prasowym prezydenta, a od 2012 
roku dyrektorem Departamentu 
Prezydenta. Współautor czterech 
zwycięskich kampanii samorządowych 
KWW Rafała Dutkiewicza. Uprawniony 
ratownik WOPR, instruktor pływania i sternik motorowodny. 
Interesuje się literaturą rosyjską, muzyką filmową. Miłośnik 
podróży i karnawału.

Radosław Gągała
HR Manager, Faurecia Wałbrzych 
S.A. Od ponad 12 lat związany z HR. 
Swoje doświadczenie i kompeten-
cje budował w międzynarodowych 
organizacjach z branży automotive. 
Aktualnie realizuje się zawodowo w 
Firmie Faurecia Wałbrzych S.A. Oddział 
Comfort & Trim w której odpowiada za całość procesów HR. 
W wolnych chwilach odkrywa Dolny Śląsk przemierzając go 
na rowerze.

Remigiusz Jezierski
Prezes Partnerskiego Klubu Bizne-
su Wrocław,  znany i ceniony były 
piłkarz. Ze świata futbolu nigdy nie 
zrezygnował – do dnia dzisiejszego 
pracuje jako ekspert piłkarski stacji 
telewizyjnej Canal+, dla której komen-
tuje mecze piłkarskie. Teraz realizuje swoje 
zainteresowanie biznesem prowadząc Agencję Sportową AS35 
i zarządzając wrocławskim Klubem Biznesu. Na co dzień ojciec 
dwójki już prawie dorosłych dzieci, pasjonat sportu, kibic AC Mi-
lan, wciąż aktywnie uprawia kilka dyscyplin m.in. tenisa.

Teresa Kachniarz
Z zawodu bankowiec, przez ostatnie 
22 lata związana z Raiffeisen Ban-
kiem, którego oddział zakładała we 
Wrocławiu, by rozwinąć go w region 
dolnośląski i w makroregionem 
obejmującym zachodnią Polskę. Wie-
loletni członek DIG oraz ZIG. Laureatka 
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Rozwo-
ju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej z Ministerstwa Gospo-
darki RP. Obecnie członek Zarządu Zrzutka.pl. Jest także Preze-
sem Zarządu Oleśnickiego Chóru Kameralnego Appassionata.

Tomasz Kosiński
Związany z rynkiem usług medycz-
nych, współwłaściciel kliniki „A2 
Clinic”, którą zarządza.  Jest r 
członkiem zarządu Globe Badania 
Kliniczne Sp. z o.o. Był prezesem 
zarządu spółki Medical Progress 
powołanej przez Pracodawców 
Zdrowia. Doświadczenie managerskie 

w obszarze zarządzania strategicznego, obsługi klienta, roz-
woju produktów i dystrybucji zdobywał w firmach w branży 
finansowej,  gdzie pracował pracował w top managemencie 
.Kocha góry, w których najbardziej aktywnie spędza czas w 
zimie na nartach, snowboardzie i skiturach.

Katarzyna
Lubiniecka-Różyło
Była dziennikarka  Gazety Wyborczej 
we Wrocławiu, gdzie m.in. kierowa-
ła działami kryminalnym i kultury. 
Następnie w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Dolnośląskiego 
zajmowała się promocją i informacją 
funduszy unijnych. Była także koordynator- ką 
ds. równego traktowania w UMWD. Dzięki jej staraniom,  mar-
szałek województwa dolnośląskiego, jako pierwszy marszałek w 
Polsce, podpisał Kartę Różnorodności. W ostatnich latach współ-
organizowała prodemokratyczne i pro kobiece manifestacje we 
Wrocławiu. Obecnie jest nauczycielką akademicką, Ma męża 
Macieja i dwoje dzieci: dorosła już córkę i syna – licealistę.

Iwona Makowiecka
Iwona Makowiecka, Polsko-Niemiecka 
Izba Przemysłowo-Handlowa. Z te-
matyką gospodarczą związana od 
początku transformacji. Pracowała 
w Konsulcie Generalnym Niemiec 
we Wrocławiu jako pełnomocnik 
ds. kontaktów gospodarczych. Kie-
ruje biurem regionalnym Polsko-Nie-
mieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej 
we Wrocławiu, które aktywnie wspiera kontakty biznesowe i 
instytucjonalne pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. 
Członkini (ambasadorka) stowarzyszenia „Aktywność Kobiet”.

Artur Mazurkiewicz
Finansista, technik informatyk.  
W 1997 r. stworzył swoją pierwszą 
firmę – w branży internetowej - 
heapmail Internet Solutions sp. z 
o.o. w Wałbrzychu, którą zarządza 
do dziś. Udziałowiec w kilku firmach 
ICT. Inwestuje i zarządza także w bran-
ży beauty. Trener biznesu. Zaangażowany 
w działalność społeczną - Past President Rotary Club Świd-
nica-Wałbrzych, Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców 
– Konfederacji Lewiatan. Przewodniczący Rady Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzy-
chu.

Dorota Mroczkowska
Energiczna przedsiębiorczyni z pra-
wie 30 letnim doświadczeniem 
biznesowym w wymagającym 
sektorze czekoladek premium. 
Wraz z mężem założyła i prowadzi 
Manufakturę Doti w Smolcu pod Wro-
cławiem. Specjalnością Manufaktury Doti 
są owoce i orzechy w czekoladzie. Czekoladki Doti są pyszne, 
a ich składy zgodne z najnowszymi trendami żywieniowymi, 
poparte certyfikacjami BIO, Gluten free, a także licznymi na-
grodami za smak i jakość.

Izabela Olszewska
Z wykształcenia elektronik-infor-
matyk i ekonomistka specjalizująca 
się w zarządzaniu i finansach. Przez 
wiele lat pełniła funkcję Dyrektora 
Generalnego oraz Członka Zarządu 
IBM Global Services Delivery Centre Pol-
ska Sp. z o.o. Jako mama trójki nastolatków już dawno odkryła, 

że najlepszym hobby jest sen, a kolejne powinny być wspólne 
dla niej i dla jej rodziny. Z kilku miłości nie zrezygnuje jednak 
nigdy: do podróży, wypraw górskich, robótek ręcznych, szpilek 
i... do Nowego Jorku.

Katarzyna Paszkiewicz
Dyrektorka ds. Personalnych Obsza-
ru Produkcji 3M w Polsce. Przyczy-
nia się do dynamicznego rozwoju 
firmy poprzez budowanie efektyw-
nych i konkurencyjnych praktyk w 
obszarze HR. Zdobywała doświadcze-
nie w HR w Philipsie, gdzie obejmowała 
stanowiska od projektowych po HR Generalisty. Wcześniej, 
przez 4 lata, pracowałą jako Research Manager w firmie badań 
rynku Interview-NSS w Holandii, w Amsterdamie. Prywatnie 
mama 16-letniej córki i pasjonatka jazdy konnej.

Anita Stasiak-Bełz
Anita Stasiak-Bełz jest Prezeską Dol-
nośląskich Młynów SA. Okres jej 
Prezesury to czas nieustających 
zmian w firmie zarówno organiza-
cyjnych, jak i tych, bazujących na 
informatyzacji i automatyzacji pro-
cesów. Zasadniczą część doświadczeń 
zawodowych zdobyła w firmach produk-
cyjnych o profilu spożywczym, zaczynając od pracy w firmie 
Cargill Polska oraz w  firmie Bama Europa. Prywatnie mama 
dwóch nastolatków lubiąca aktywnie spędzać wolny czas bie-
gając, jeżdżąc na rowerze czy wędrując po górskich szlakach.

Jolanta Suława
Prezeska Zarządu DZT Service Sp. 
z o.o. Stara się prowadzić biznes 
odpowiedzialny społecznie. Po-
maga młodym talentom, wspie-
rając dziecięce i młodzieżowe 
kluby sportowe – Klub Kolarski 
Górnik oraz Klub Pływacki Rekin. Jej 
firma wspiera zarówno kulturalne, jak i 
sportowe inicjatywy, sprzyjające rozwojowi Aglomeracji Wał-
brzyskiej. Od lat DZT Service współpracuje z wałbrzyskim BWA. 
Dzięki przekazywanym środkom finansowym promowane są 
wystawy artystyczne.

Anna Żabska
Anna Żabska to prezeska zarządu 
Zamku Książ w Wałbrzychu. Wcze-
śniej pełniła funkcję dyrektorki Par-
ku Wielokulturowego Stara Kopal-
nia w Wałbrzychu. Kieruje Lokalną 
Organizacją Turystyczną Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. Tworzyła i przez lata koor-
dynowała Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny. 
Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych w 
spółkach Skarbu Państwa. 

Kapituła VII Plebiscytu Gospodarczego 
„Kobiece Twarze” 



Do VII edycji Plebiscytu Gospodarczego „Kobiece Twarze”  
do finału zakwalifikowali się:

1. Agnieszka Lisowaska / Better Skills - Kobieta i Finanse
2. Anna Imielska / Harmony Clinic
3. Anna Sroka / Anna Sroka Consulting    
4. Dagmara Pieszko / DAGA
5. Joanna Kostrzewa i Joanna Zemankiewicz / Central Park Bistro
6. Krystyna Okoniewska / PFO Vetos-Farma Ltd.
7. Magda Przepiórka / Szykowne Polki
8. Oliwia Wiącek / zWolna Bistro Jedlina Zdrój

1. Agnieszka Szymerowska / Fundacja Promocji Turystyki Kongresowej Convention Bureau Wrocław
2. Agnieszka Świercz / La’Koshi Wrocław
3. Anna Dreko / ZEC-SERVICE sp. z o.o.
4. Anna Jachna / Globe Badania Kliniczne
5. Dominika Malczak / Rękodzielnik Wyrobów Drewnianych
6. Honorata Kopeć-Huniak / RKB sp. z o.o
7. Iwona Niećko / Sklep Ochy i Achy Wrocław Firma Handlowa „Abar” Iwona Niećko 
8. Izabela Kołodziejczak / GOBS Sp. z o.o.
9. Joanna Paterova / Aranżacje i Pielęgnacja Zieleni
10. Joanna Traczyk / Leroy Merlin Świdnica
11. Jolanta Szewczak / Labbvenn
12. Justyna Stachowiak / PromoActiv -Souvre
13. Karolina  Szeweła / CENTRUM ANIMACJI KAROLANDIA
14. Katarzyna Potoczna / POTOCZNI SP. z o.o.
15. Magdalena Dobrzańska Frasyniuk / IPS –Playschool, Primary, Lower Secondary & Music School
16. Monika Majerska / YouEnglish
17. Monika Walkowiak / Monika Walkowiak
18. Sylwia Wróbel / KWP Poland Legnica

1. Agnieszka Kołodziej-Bober / MPWiK S.A Wrocław
2. Aneta Czarnocka / CHRobinson 
3. Barbara Zielinska-Mordarska / MPWiK S.A Wrocław
4. Ewa Nowak-Iskra / Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław
5. Katarzyna Lenczyk-Woroniecka / Urząd Marszałkowski Dolnośląski
6. Mariola Stanisławczyk / Centrum Projektów Rozwoju Regionalnego DARR

1. Adrianna Klimaszewska /Różowa Skrzyneczka 
2. Agnieszka Dobkiewicz / Dziennikarka i Pisarka
3. Alina Szeptycka / Stowarz. Kultura Równości
4. Bente Kahan / Fundacja Bente Kahan Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej
5. Bernardy Kazanowskiej Prof. / Klinika „Przylądek Nadziei” 
6. Bożenna Dowgiałło / Fundacja Procuro Wrocław    
7. dr Kamila Kamińska-Sztark / Uniw. Wrocławski i Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej
8. Ewa Jażdżyk / Rada Osiedla Muchobór Wielki
9. Jolanta Górniak / Fundacja Era Nowych Kobiet
10. Jolanta Niezgodzka / Radna Rady Miejskiej Wrocławia - Klub Radnych Nowoczesna.  
       Viceprezeska Stowarz. Dolnośl. Kongres Kobiet 
11. Katarzyna Modrzejewska / Fundacja Przede Wszystkim i Horsh Sp. z o.o.
12. Katarzyna Szczerbińska-Tercjak / Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska 
       Muzeum Kolejnictwa na Śląsku
13. Katarzyna Woźniak / Miejski Dom Kultury Świebodzice
14. Mirela Perczak / Kancelaria Radcy Prawnego
15. Wanda Radłowska / Stowarzyszenie Radość Życia
16. Wioletta Samborska / Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis
17. Wioletta Sowa / Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

1. Max-Fliz / Wyposażenie wnętrz
2. Mercedes - Daimler / Motoryzacyjna
3. AFO / Doradztwo podatkowe, usługi rachunkowe, obsługa
4. Salus Centrum Medyczne / Usługi medyczne
5. Monterail / Software House / IT



Laureatki VII Plebiscytu Gospodarczego „Kobiece Twarze”

I MIEJSCE
Anna Imielska

Harmony Clinic z Wrocławia

II MIEJSCE
Oliwia Wiącek 

bistro zWolna z Jedliny Zdroju

III MIEJSCE
Joanna Kostrzewa i Joanna Zemankiewicz  

kawiarnia Central park Bistro  
ze Świebodzic

III MIEJSCE
Krystyna Okoniewska

I MIEJSCE
Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk

I MIEJSCE
Izabella Kołodziejczak

II MIEJSCE
Sylwia Wróbel

I MIEJSCE
Ewa Nowak-Iskra

II MIEJSCE
Agnieszka Kołodziej-Bober

III MIEJSCE
Barbara Zielińska-Mordarska

I MIEJSCE
Prof. Bernarda Kazanowska

II MIEJSCE
 Wanda Radłowska 

II MIEJSCE
Wioletta Samborska

III MIEJSCE
Bente Kahan

I MIEJSCE
Mercedes-Benz Daimler

II MIEJSCE
Monterail

III MIEJSCE
Salus Centrum Medyczne Kłodzko

III MIEJSCE
Katarzyna Potoczna
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 Grupa DZT
Jesteśmy na rynku od ponad 25 lat! 

Serwisujemy kotłownie i węzły cieplne 
oraz oferujemy budowę kotłowni 

w zamian za długoterminowe umowy
na sprzedaż energii cieplnej. 

Każdy zasługuje na czyste powietrze, 
dlatego walczymy z zanieczyszczeniami. 

Dzięki naszym inwestycjom maleje 
emisja CO2 i substancji szkodliwych. 

DZT Service Sp. z. o.o.

ul. Mieszka I 13
58-160 Świebodzice

Tel.: +48 74 854 46 70
www.dztservice.pl



Misja – dawać ciepło, dosłownie
– wywiad z Jolantą Suławą

Dość męska branża ciepłownicza nie należy do łatwych. Zwłaszcza dla kobiety. Są jednak panie, które świet-
nie sobie radzą, a przy tym realizują się. Trzeba mieć misję i dążyć, by jej cele zostały osiągnięte – mówi Jolanta 
Suława – Prezes Grupy DZT Ciepło ze Świebodzic.

Gdzie rodzą się takie pomysły na biznes?

To zależy. W moim przypadku wyniknęło to z doświadczenia, 
jakie posiadałam. Z biegiem czasu pojawił się pomysł na biznes 
i postanowiłam, że go zrealizuję. Postawiłam sobie cel i zaczę-
łam do niego dążyć. Ciepłownictwo nie jest kobiecą branżą, 
więc wymagało to ode mnie podjęcia wielu wyzwań, a to 
właśnie sprawia mi radość i pozwala się rozwijać.

To już prawie 30 lat wyzwań. Jak to Pani wspomina?

Czas nauczył mnie, jak stawiać czoła różnym przeciwnościom. 
Nauczyłam się również, że nie wolno się poddawać, bo zawsze 
jest jakieś rozwiązanie. Trzeba tylko spokojnie się rozejrzeć. 
Jestem zadowolona nie tylko z wyników finansowych, ale 
także z rozwoju firmy i tego, jak jest postrzegana przez ludzi.

A co jest w planach?

Na pewno rozwój, prywatny jak i zawodowy. Doceniam to, co 
już udało się osiągnąć, ale cały czas planuję, by nie stać
w miejscu. Jako Grupa DZT angażujemy się w inicjatywy 
charytatywne, wspieramy sportowców, a przede wszystkim 
dbamy o czyste powietrze. Ważna jest nie tylko walka ze 
smogiem, ale także edukacja i dostęp do informacji o aktual-
nym stanie powietrza, dlatego w  centrum Świebodzic umie-
ściliśmy czujnik jakości powietrza. 

Kobiet w tej branży nie jest wiele. Czy pomimo tego pań 
przybywa w ciepłownictwie?

Faktycznie, ciepłownictwo nie jest łatwą branżą dla nas 
kobiet, ale chcieć to móc. Znam  panie, które od wielu lat 
świetnie sobie radzą. Najważniejsza jest wiedza i profesjona-
lizm, które powoli przełamują panujące stereotypy.
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ża do celu.
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w czekoladzie, które zaspokoją pragnienia 
największych łasuchów. W Doti powstają 
czekoladki, o których marzymy, które może-
my zjeść na najnowszej kinowej premierze 
(owoce i orzechy w czekoladzie są dostępne 
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kowane w ozdobne pudełka, bombonierki 
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Rodzinna firma DOTI 
promuje Kobiety

a nawet pór roku. Doti, jak przystało na ro-
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dla wymagających zwolenników zdrowych 
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MSP. Po spróbowaniu czekoladek i po obej-
rzeniu filmu „Doti jest kobietą” - ta firma i jej 
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Przypomnijmy, kto triumfował w roku ubiegłym...
„Diversity Leader” (lider kultury różnorodności) to nagroda, którą w roku 2019 „Kobiece Twarze” ustanowiły, aby 
wyróżniać firmy, które szczególnie wspierają działania pro równościowe, są kreatywne w różnorodnych działa-
niach CSR, a programy wspierające równość kobiet w biznesie są znane pracownikom każdego szczebla.”- brzmiało 
uzasadnianie dla nowej nagrody, która za rok 2019 trafiła do firmy 3M. Nagrodę odbierała Katarzyna Paszkiewicz 
Dyrektorka ds. Personalnych Obszaru Produkcji 3M w Polsce

W kategorii Debiutantki:
• III miejsce – Ewelina Małecka-Gad (Salon Zalotka)
• II miejsce – Ilona Nowicka (LMCG sp. z o.o., sp.k)
• I miejsce – Dominika Łysio (Tropiciele Talentów)
 
Profesjonalistka w Małych i Średnich Przedsiębior-
stwach:
• III miejsce – Ilona Urbańczyk 
 (Seifer Polska)
• II miejsce – Katarzyna Michniewska 
 (Eko Cykl – organizacja odzysku opakowań)
• I miejsce – Dorota Barańska 
 (Centrum Budowlane Sirbud, Hotel & Restauracja Maria)

Profesjonalistka w Dużych Przedsiębiorstwach:
• III miejsce – Agnieszka Jankowska      
 (General Electric Poland sp. z.o.o)
• II miejsce – Renata Kabas-Komorniczak    
 (Rödl&Partner)
• I miejsce – Karolina Rduch 
 Faurecia Wałbrzych S.A.
 
W kategorii Osobowość:
• III miejsce – Anna Dulas i Aleksandra Jurek
 (Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK)
• II miejsce – Diana Bulanda
 (Business Resource Group „DisAbility” Leader)
• I miejsce – Patrycja Radek
 (Fundacja Balans PL)
 
Ostatnia kategoria to Firma przyjazna kobietom:
• I miejsce – A2 Clinic A. Krawczyk-Jagmin A. Kosińska S.j.
• II miejsce – Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
• III miejsce – Credit Suisse Poland Sp. z o.o.



Kobieca siła w Faurecii

Gender Diversity Faurecia Polska
Edukacja

CSR, zdrowie i komunikacja

Women’s Empowerment Principles

Przykładowe szkolenia w ramach Faurecia University:

Rekrutacja oraz wewnętrzne wskaźniki 
dotyczące gender diversity

Faurecia zatrudnia w Polsce w 10 zakładach oraz Centrum Badawczo-Rozwojowym 
ponad 7 tys. pracowników. Aż 40% całej załogi stanowią kobiety. Można je spotkać na 
każdym szczeblu organizacyjnym: od linii produkcyjnych, poprzez kierowniczki 
działów, stanowiska specjalistyczne w zespołach badawczo-rozwojowych, po 
członkinie zarządu. Aż 360 kobiet pełni funkcje managerskie, a prawie 2,5 tys. pracuje 
na produkcji. W zakładzie w Wałbrzych Pneumatyki kobiety stanowią 66% załogi, 
w Wałbrzych Trim – 65%, a w centralni firmy w Grójcu – 75%. Faurecia chce odgrywać 
ważną rolę w przełamywaniu stereotypu branży motoryzacyjnej jako typowo 
męskiego sektora, dlatego podejmowane jest szereg inicjatyw, które mają realny 
wpływ na funkcjonowanie kobiet w biznesie. 

W Faurecii został stworzony specjalny program, który wspiera rozwój kobiet. 
W każdym kraju wybrana została ambasadorka, która wspólnie z całym 
zespołem zgłasza różnego rodzaju inicjatywy.

Dla kobiet dedykowany jest szereg działań rozwijających ich kompetencje zarówno 
zawodowe jak i te miękkie potrzebne zarówno w codziennej pracy, jak i w życiu 
zawodowym. Dlatego bardzo silnie promujemy szkolenia i kursy mentoringowe 
dedykowane specjalnie dla kobiet w ramach działań Faurecia University. Na rok 2021 
zaplanowany został specjalny program rozwojowy dla każdej kobiety pracującej 
na stanowisku specjalistycznym. 

W strukturach Faurecii bardzo istotną rolę odgrywają działania prozdrowotne, 
dlatego prowadzimy liczne aktywności związane z profilaktyką nowotworów czy 
chorób skóry.

Faurecia z dumą podpisała Women’s Empowerment Principles (zasady 
wzmacniania pozycji kobiet, WEP), dołączając do ponad 3500 firm na całym świecie. 
WEP to zasady określone przez UN Global Compact i UN Women w celu promowania 
różnorodności płci w firmach. Stając się sygnatariuszem, Faurecia potwierdza swoje 
zaangażowanie we wspieranie kultury integracyjnej i miejsca pracy, w którym 
„różnorodność jest siłą”.

Gender Diversity jest elementem wszelkiego rodzaju akcji CSR. Planowane są różne 
działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej – badania w zakładach (mammobusy, USG 
piersi) oraz komunikacja podkreślające wagę różnego rodzaju regularnych badań.

W komunikacji zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej, wielokrotnie podkreślamy rolę 
kobiet w branży moto– komunikujemy procent zatrudnienia w Faurecii oraz 
nawiązujemy do osiągnięć kobiet z sektorze automotive. 

Jako firma mamy jasno określone wskaźniki rekrutacyjne. Dbamy o to aby nasz 
zespół był różnorodny na wszystkich szczeblach. Działania Faurecii 
są dywersyfikowane już na etapie kampanii komunikacyjnych i procedur 
rekrutacyjnych.

Różnorodność narodowości i środowisk jest już częścią tożsamości Faurecii. Aby 
przyspieszyć postęp w dziedzinie różnorodności płci, Grupa uruchomiła w 2019 
r.Szczegółowy plan działania, którego ambicją jest osiągnięcie 31% reprezentacji 
kobiet w populacji menedżerów i specjalistów do 2022 r.

Rozpoczęte w tym celu różne inicjatywy w 2019 i 2020 r. mają na celu poprawę 
atrakcyjności, możliwości uczenia się i rozwoju kariery dla naszych talentów płci 
żeńskiej, w tym szkolenia dla kobiet w zakresie przywództwa, programy coaching i 
mentoring, inicjatywa „Kobiety w technologii'', mająca na celu dotarcie do 
uniwersytetów i kobiet-inżynierów oraz uruchomienie sieci 40 ambasadorów na 
całym świecie pod nazwą „Mistrz różnorodności”. 

Działania zaczęły przynosić sukcesy, a Faurecia osiągnęła poziom rekrutacji 30% 
kobiet w 2019 w porównaniu z 26% w 2018, a nasza reprezentacja kobiet w populacji 
menedżerów i profesjonalistów wzrosła do 24,4% w 2019.

To pewne, że różnorodność jest siłą i dążymy do budowania w Faurecii kultury 
integracyjnej, która przyciąga, rozwija i zatrzymuje różnorodne talenty - powiedział 
Patrick KOLLER, CEO Faurecii. Przestrzegając zasad ONZ dotyczących wzmocnienia 
pozycji kobiet, będziemy dalej zwiększać równość płci w naszym globalnym zasięgu. 
Zobowiązujemy się dawać równe szanse sukcesu wszystkim naszym pracownikom, 
niezależnie od ich płci oraz pomagać im w nauce i rozwoju zawodowym.

Gender Diversity at Faurecia Faur' More Women Workplace diversity

Developing Women@Faurecia Women are like any other leader

Be an assertive woman Respect and Inclusion at work
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19 PLEBISCYT GOSPODARCZY KOBIECE TWARZE    •    PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET i RÓWNOUPRAWNIENIE w BIZNESIE

Kobiety zawsze były dla nas inspiracją  
i motywacją do działania, dlatego od za-
wsze staraliśmy się, aby w naszej klinice 
czuły się one docenione i wyróżnione 
– zarówno jeśli chodzi o kobiecą część 
zespołu, jak i nasze klientki. Nie 
znaczy to oczywiście, że płeć 
piękna całkowicie zdominowała 
zespół, ponieważ pracuje z nami 
wielu wspaniałych mężczyzn 
specjalistów.

Pracując z kobietami, otaczamy 
je szczególną opieką w czasie cią-
ży i macierzyństwa. Kiedy kiełko-
wał w nas pomysł na A2 Clinic, 
same byłyśmy już mamami i do-
skonale wiedziałyśmy, z jakimi 
trudami wiąże się posiadanie  
i wychowanie dzieci. Chciałyśmy 
w tej kwestii zaproponować coś 
więcej niż gwarantuje pracow-
nikom kodeks pracy, dlatego je-
steśmy wyrozumiałe, jeśli chodzi  
o nieplanowane urlopy, elastycz-
ne godziny pracy i wolne weekendy. Waż-
ne jest dla nas to, aby mamy mogły rozwi-
jać się zawodowo, a jednocześnie cieszyć 
się rodzicielstwem w pełnym tego słowa 
znaczeniu. W naszej klinice kobiety zaj-
mują stanowiska kierownicze, podnoszą 
swoje kompetencje, biorąc udział w finan-
sowanych przez nas szkoleniach, rozwijają 
się zawodowo oraz awansują.

Kobiecy świat w A2 Clinic to nie tylko 
część naszej załogi – to przede wszystkim 
nasze klientki. Stworzyliśmy dla nich jedno 
z pierwszych miejsc w Wałbrzychu, gdzie 
mogą poczuć się piękne, docenione i wy-
jątkowe. Ciągle poszerzamy zakres zabie-
gów medycyny estetycznej i kosmetologii, 
ponieważ wiemy, że poprawa wizerunku 

W A2 Clinic doceniamy 
piękno i siłę kobiet

Kiedy narodził się pomysł powstania A2 Clinic, a było to ponad 10 lat temu, jako kobieca część zarządu od razu 
wiedziałyśmy, że chcemy tworzyć firmę przyjazną kobietom. Po latach śmiało możemy powiedzieć – nasz plan się 
powiódł, choć po dekadzie nie zwalniamy tempa

odmienia nasze wnętrze, dając w efekcie 
większą pewność siebie i radość z życia.

W ubiegłym roku jako A2 Clinic zosta-
liśmy uhonorowani nagrodą w Plebiscycie 
„Kobiece Twarze” w kategorii Firma Przy-

jazna Kobietom. Było to dla nas ogromne 
wyróżnienie, ale jednocześnie motywacja 
do dalszych działań. Zawsze staramy się 
myśleć krok do przodu, dlatego przyszłość 
kliniki to holistyczne podejście do pacjen-
ta, zarówno pod kątem zdrowia, jak i wy-
glądu – przyświeca nam idea, że piękno 
to składowa wielu elementów, które ko-
egzystując, dają wymarzone efekty. Choć 
przez klientów jesteśmy znani z wysokiej 
klasy usług stomatologicznych i zabiegów 
medycyny estetycznej, proponujemy także 
opiekę m.in. endokrynologa i dietetyka, 
a ofertę chcemy rozszerzyć o porady mo-
tywacyjno-coachingowe. Pragniemy, aby  
A2 Clinic kojarzyło się nie tylko z kom-
pleksową diagnostyką i leczeniem oraz 

dbaniem o wygląd, ale także miejscem 
pomagającym w kreśleniu ścieżki swojego 
rozwoju osobistego.

W A2 Clinic lata temu jako cały zarząd 
postawiliśmy sobie nadrzędny cel: stworze-

nie świadczącej wysokiej jakości 
usługi placówki, gdzie członkowie 
zespołu mogliby rozwijać się pod 
skrzydłami kliniki w atmosferze 
wzajemnego szacunku. Staramy 
się zburzyć szklaną ścianę dzie-
lącą pracodawcę i pracowników.  
Po tylu latach możemy śmiało 
powiedzieć, że udało nam się zbu-
dować silną społeczność, zarówno 
wśród zespołu, jak i klientów, dzię-
ki której możemy angażować się  
w wiele inicjatyw związanych  
z inwestycjami, szkoleniami czy 
pomocą potrzebującym. Na koncie 
mamy sporo akcji charytatywnych  
i inspirujących spotkań, których 
byliśmy zarówno organizatorami, 
prelegentami, jak i uczestnikami. 

Lubimy zaskakiwać i dlatego nie zwalnia-
my tempa. Prężnie rozwijamy się na wielu 
polach i sami nie możemy się doczekać, co 
przyniosą nam kolejne lata.

Anna Kosińska  
Anna Krawczyk-Jagmin
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biuro@aris-opakowania.pl

ARIS produkuje opakowania z:
✓ tektury falistej, 
✓ polipropylenowych płyt 

komórkowych, 
✓ pianki PE, 
✓ pianki PU, 
✓ drewna, 
✓ stali,
✓ kombinacji 

tych 
materiałów. 

W procesie produkcyjnym wykorzystywane są 
techniki nadruku cyfrowego i sitowego.

Firma ARIS OPAKOWANIA specjalizuje się w opakowaniach 
wielomateriałowych. 

ARIS Opakowania wspiera MOCnych PoMOCnych

MOCni PoMOCni to organizacja non-profit tworzona przez kobiety: 

Kingę Białkowską Malwinę Burzec Urszulę Wesół

Ufunduj organizację Dnia Mocy dla dzieci z małych miejscowości!
Celem „MOCnych PoMOCnych” jest wsparcie mentorskie online dla dzieci i młodzieży 
z utrudnionym startem życiowym z małych miast i wsi. Elementem programu jest 
nauka sprawczości i wiary we własne siły. W tym celu wolontariusze-mentorzy przez 
cały rok regularnie rozmawiają z podopiecznymi i wspierają ich w organizacji 
wydarzenia ważnego dla dzieci i lokalnej społeczności – Dnia Mocy. Dzień Mocy to 
czas, w którym podopieczni MOCnych PoMOCnych sami realizują ważny dla nich 
projekt. W ten sposób uczą się, że ich życie zależy od ich działań.  Może to być np. 
kampania społeczna, zawody sportowe, filmowy klub dyskusyjny. Dzieci decydują!

Chcesz wesprzeć? 
Skontaktuj się z nami!

info@mocnipomocni.org
www.mocnipomocni.org



Z Romanem Gulczyńskim, 
o przedsiębiorczości kobiet 
w fi rmie Modeko

Rola kobiet w społeczeństwie stale 
ulega ewolucji.  Kobieca siła i potencjał 
zaczynają być dostrzegane w dziedzinach 
ścisłych, inżynieryjnych czy technicznych. 
Kobiety świetnie sprawdzają się w roli 
specjalistów ds. ochrony środowiska
i gospodarki odpadami, ponieważ wyróżnia 
je przedsiębiorczość, kreatywność,  a co 
najważniejsze ogromna chęć do działania 
poparta głęboką wiedzą.

Bardzo się cieszymy, że kolejny raz bierzemy 
udział w tym cudownym wydarzeniu. 
,,Kobiece Twarze” powstały z myślą 
o ambitnych i przedsiębiorczych kobietach. 
Wierzę, że dzięki takim działaniom, 
wszystkie przedsiębiorcze osoby otrzymają 
szansę na wykorzystanie swojego 
potencjału, z czego całe społeczeństwo oraz 
gospodarka będą mogły czerpać korzyści.

Kobiety pracujące w fi rmie Modeko są to 
osoby, które nie boja się wyzwań i doskonale 
wiedzą, że ambicja i konsekwentne dążenie 
to klucz do sukcesu w biznesie. Każda

z czterech wspaniałych kobiet w Modeko 
realizuje inne zadania, natomiast wspólnie 
tworzą zespół, który walnie przyczynia 
się do sukcesu w fi rmie. W tym roku 
do zespołu Modeko dołączyła  kolejna 
niesamowita kobieta, która z powodzeniem 
łączy pracę zawodową ze służbą społeczną 
pełniąc rolę sołtysa. Najlepszym dowodem 
na to jest nominacja w Plebiscycie Gazety 
Wrocławskiej w kategorii Sołtys Roku.

Według mnie w fi rmach odnoszących 
sukces już dawno przestali dominować 
mężczyźni. Moja fi rma jest tego najlepszym 
przykładem. Kobiety cechuje  pracowitość, 
cierpliwość i konsekwencja, a z drugiej strony  
kreatywność oraz innowacyjność. Kobiety 
w Modeko nie boją się trudnych decyzji, 
są otwarte na zmiany. Z radością mogę 
stwierdzić, że przedsiębiorcze działania 
kobiet w fi rmie Modeko są codziennością, 
a ich otwartość, kreatywność i pracowitość 
są kluczem do sukcesu w naszej fi rmie.
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to najdynamiczniej rozwijający się ruch 
społeczny w Polsce, który ma za zadanie 
łączyć Polki na całym świecie. Budujemy 
makrospołeczność, poprzeztworzenie lokal-
nych mikrospołeczności.

Każdego dnia nasze liderki organizują 
spotkania (w trakcie pandemii spotkania 
online), podczas których kobiety dzielą 
się doświadczeniami, wiedzą, wzajemnie 
wspierają i inspirują. Od codziennych spo-
tkań przy kawie, przez spacery, sportowe 
wyzwania, wspólne wyjazdy, wykłady eks-
pertów, rozmowy o dzieciach, związkach i 
możliwości zawodowych.

ERA  NOWYCH 
KOBIET

Łączą w siłę swoje talenty i umiejętności. 
Budują bliskie relacje, poczucie bezpieczeń-
stwa i własnej wartości. Może do nas dołą-
czyć każda kobieta. Jest tylko jeden waru-
nek: dobre intencje.

Naszą potęgę budujemy offline i online 
- za pomocą mediów społecznościowych 
docieramy do milionów odbiorców (ok. 
30 mln wyświetleń miesięcznie) mówiąc: 
SZCZĘŚCIA MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ. DOCE-
NIAMY SIĘ, a NIE OCENIAMY. WSPIERA-
MY, a NIE SPIERAMY. RAZEM ZMIENIMY 
ŚWIAT NA LEPSZY.

      /EraNowychKobietDolnoslaskie
      /eranowychkobiet_dolnoslaskie www.eranowychkobiet.pl




