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Embassy for Women Entrepreneurship thanks our sponsors 

Dziękujemy  Partnerom projektu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

Nominowana przez Komisję Europejską w 2009 r. na Amba-
sadora Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości Kobiet, założyła 
w Polsce fundacje, które promują przedsiębiorczość wśród 
kobiet. Od 11  lat właścicielka Agencji Promocji Gospodarczej, 
specjalizującej się w finansowaniu  inwestycji ze środków UE. 
Członek Lions Clubs International. Za działalność społeczną na 
arenie międzynarodowej otrzymała tytuł Ambasadora Dobrej 
Woli Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions.

Nominated by European Commission as an Ambassador of The 
European Network of Women Entrepreneurship Ambassadors 
in 2009. Founder of Foundations dedicated to promoting fema-
le entrepreneurship. She runs her own small company which 
she created from the scratch. Her Economic Promotion Agen-
cy specializes in providing comprehensive advisory services to 
new and existing businesses. Member of the International As-
sociation of Lions Clubs and Ambassador of Goodwill of Lions 
Clubs International.

Urszula Ciołeszyńska Założycielka i Prezes Fundacji Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet
www.ambas.pl
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Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 
Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet jest wzorowa-
na na Europejskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet  
stworzonej przez Komisję Europejską w 2009 r.  Skupia ona Panie, 
które odnoszą sukcesy prowadząc swoje firmy oraz angażują się  
w pozabiznesową działalność społeczną. 

Misją Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet w Polsce jest służyć 
własnym przykładem i promować przedsiębiorczość, innowacyj-
ność i nową świadomość niezbędną dla rozwoju nowoczesnej 
gospodarki.  Promujemy dobre wzorce zgodnie z naszym hasłem 
“Odniosłaś sukces – bądź wzorem dla innych”. 

Inicjatorem i organizatorem projektu Polska Sieć Ambasadorów 
Przedsiębiorczości Kobiet jest fundacja Ambasada Przedsiębior-
czości Kobiet.  

We współpracy z Klubem Przedsiębiorców i Ekspertów działają-
cym przy Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicz-
nego w Warszawie co roku nominowanych jest kolejnych 100 
Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet, wybieranych spośród 
grona najbardziej przedsiębiorczych Pań, które podejmą wyzwa-
nie wspierania i inspirowania innych kobiet do zakładania i rozwi-
jania swoich własnych firm.

Certyfikaty dla pierwszych 100  Ambasadorów Przedsiębiorczości 
Kobiet w Polsce wręczono dokładnie w rocznicę uchwalenia przez 
Parlament Europejski rezolucji w sprawie przedsiębiorczości ko-
biet w MŚP.  

2012 r. (13.09) Warszawa 100 Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 

2013 r. (16.09) Katowice  100 Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. 

2014 r. (19.09) Warszawa 100 Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 

Z uwagi na ogólnopolski zasięg i ważne dla gospodarki cele pro-
jekt uzyskał Patronat Ministra Gospodarki.

The Polish Network of Women Entrepreneurship 
Ambassadors 
The Polish Network of Women Entrepreneurship Ambassadors is or-
ganized in order to increase the number of companies established 
and run by women in Poland. It was inspired by the European Com-
mission’s project of 2009 - European Network of Female Entrepre-
neurship Ambassadors which focuses on providing role models that 
will inspire and encourage women to set up their own business. 

The mission of the Polish Women Entrepreneurship Ambassa-
dors, which is the same as in the European Network of Female 
Entrepreneurship Ambassadors, is to promote enterprise among 
women as well as to motivate and support them to employ their 
skills and passions in order to create and establish new values. 

Embassy for Women Entrepreneurship customized this project for 
the specific needs, expectations and possibilities that we have in 
Poland. 

In cooperation with the Entrepreneurs and Experts Club at the Na-
tional Board of the Polish Economic Society, the Embassy for Wom-
en Entrepreneurship Foundation nominates every year 100 Women 
Entrepreneurship Ambassadors chosen amongst the most enter-
prising women, who will serve as role models for the next genera-
tion of female business leaders.

The first hundred ambassadors were nominated one year after 
European Parliament resolution on women’s entrepreneurship in 
small and medium-sized enterprises was adopted.

September 13th 2012 Warsaw 100 Women Entrepreneurship Ambassadors

September 16th 2013 Katowice 100 Women Entrepreneurship Ambassadors

September 19th 2014 Warsaw 100 Women Entrepreneurship Ambassadors

Due to the nationwide scope, ambitious targets and a strong in-
stitutional basis, the project received the Honorary Patronage of 
Minister of Economy.

1



Women  control more than                  
or about      

trillion

70 %
of global consumer spending

$20 

70 % 
Women represent 
of the global workforce.

40%  
Globalisation and trade play a critical role 
in reducing barriers to achieving greater 
gender equality

Kobiety stanowi¹ 
globalnej si³y 

roboczej. 
Globalizacja i handel odgrywaj¹ kluczow¹ 
rolê w zmniejszaniu barier do osi¹gniêcia 

wiêkszej równoœci p³ci

40%

Women constitute 
of the total European population 
but only                of the self-employed 
 

52% 

33% 
or of all business starters in the EU. 
Women thus represent a large pool 
of entrepreneurial potential in Europe.

Przedsiêbiorczoœæ kobiet nadaje sens 
ekonomii. Dziêki nim biznes ma sens. 

Startuj¹ z mniejszym wk³adem 
finansowym i rzadziej bankrutuj¹.

Because do not be mistaken - women 
businesses make for smart economics. 
They make business sense. 
They start up with less 
money, grow slowly, but fail less.

RÓWNOMIERNY WZROST, 
NISKIE KOSZTY, MNIEJ PORA¯EK.

VS90% 30-40%
Because women reinvest 90% 
of their income back into their 
families and local communities in 
the form of better education, better 
healthcare and better nutritional choices, 
vs men who invest only 30%-40% back in 
to their families.

Kobiety inwestuj¹ 90% swoich 
dochodów we w³asne rodziny 
i lokaln¹ spo³ecznoœæ poprzez 

wybieranie lepszych szkó³ dla swoich 
dzieci, lepszej opieki zdrowotnej 
i zdrowszej ¿ywnoœci. Mê¿czyŸni 

natomiast inwestuj¹ jedynie 30%-40% 
swoich dochodów we w³asne rodziny.

Why does investing in women entreprenurship matter?
Dlaczego warto inwestowaæ w przedsiêbiorczoœæ kobiet?

Kobiety decyduj¹ 
o wydatkach konsumpcyjnych 

 
 

$20 
wartoœci wszystkich 

zakupów na œwiecie.

o wartoœci                bilionów USD, co stanowi oko³o

Kobiety to               populacji w Europie,52% 
przedsiêbiorców, dlatego kobiety 

stanowi¹ du¿¹ czêœæ niewykorzystanego 
potencja³u przedsiêbiorczoœci w Europie. 

33% ale zaledwie               liczby 
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Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet

Misją Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet w Polsce jest 
służyć własnym przykładem i promować przedsiębiorczość, 
innowacyjność i nową świadomość niezbędną dla rozwoju 
nowoczesnej gospodarki. 

Promujemy dobre wzorce zgodnie z naszym hasłem “Od-
niosłaś sukces – bądź wzorem dla innych”. 

Kryteria wyboru Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

  Prowadzi własną firmę (ma doświadczenie  
w zarządzaniu) i przestrzega standardy etyczne 
w biznesie.

  Posiada cechy lidera, jest aktywna społecznie  
i chce dzielić się wiedzą i doświadczeniami.

  Potwierdzi zamiar zaangażowania się  
w popularyzację idei przedsiębiorczości wśród 
kobiet i pomoże co najmniej jednej osobie 
rozwijać własną firmę. 

                

Różnorodność

Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet skupia Panie, 
które pochodzą z różnych miejscowości na terenie całej 
Polski, prowadzą działalność w różnorodnych branżach, 
ich firmy są różnej wielkości, posiadają różne doświadcze-
nia zawodowe i są w różnym wieku.

Women Entrepreneurship Ambassador

The mission of the Polish Women Entrepreneurship Am-
bassadors is to promote enterprise among women as well 
as to motivate and support them to employ their skills and 
passions in order to create and establish new values. 

We promote the idea “Are you successful? Be a role 
model for others”.

The criteria of nomination to become a Polish Women 
Entrepreneurship Ambassador are as follows:

  Must own and operate a successful business 
and be recognized as professional with high 
standards and ethics.

  Must demonstrate leadership skills and  
is eager to help and share knowledge  
and experience.

   Must accept and commit to active participation 
in becoming an expert and a mentor to another.

Diversity

Women Entrepreneurship Ambassadors representing all 
regions in Poland and various company sizes, industry sec-
tors, entrepreneurs’ backgrounds, ages and experiences.

3www.ambas.pl
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300  Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 
Fundacja Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet we współ-
pracy z Klubem Przedsiębiorców i Ekspertów działającym przy 
Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego  
w Warszawie zaprasza do współpracy we wrześniu każdego 
roku 100 wyjątkowych Pań, które prowadzą swoje własne  firmy  
i angażują się w działalność społeczną. 

Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet rozwija się na 
terenie całej Polski. 

Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet we wszystkich 
województwach na terenie całego kraju. 

Do współpracy zapraszamy również osoby z poza Polski.

Fundacja Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet we współpracy z Or-
ganizatorami Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsię-
biorstw w Katowicach  we wrześniu każdego roku zaprasza do współ-
pracy wyjątkowych Panie, które prowadzą z sukcesem działalność  na 
rzecz wspierania przedsiębiorczości kobiet w różnych krajach przy-
znając im  tytuł Honorowego Ambasadora.

Misją Honorowego Ambasadora jest służyć własnym przykładem, 
promować dobre praktyki ze swojego kraju i wspierać kobiety, któ-
re prowadzą działalność na rynkach międzynarodowych.

Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet rozwija się na 
arenie międzynarodowej. Zaprosiliśmy do współpracy 20 Hon-
orowych Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet w różnych 
krajach.

300

300 Women Entrepreneurship Ambassadors 

The Embassy for Women Entrepreneurship in Poland in cooper-
ation with the Entrepreneurs and Experts Club at the National 
Board of the Polish Economic Society nominates annually 100 
Women Entrepreneurship Ambassadors, which are chosen 
amongst the most enterprising women. They will serve as role 
models for the next generation of female business leaders.

The Polish Network of Women Entrepreneurship Ambassadors 
is growing throughout the whole country of Poland.

Women Entrepreneurship Ambassadors in all regions 
across the country.

Welcome to cooperate with women from different countries.

The foundation in  cooperation with the organizers of the Euro-
pean Congress of Small and Medium-Size Enterprises in Kato-
wice in September each year invites a unique ladies who suc-
cessfully promote women’s entrepreneurship in their countries, 
giving them the title of Honorary Ambassador.

The Honorary Ambassador’s mission is to be a role model and to 
promote entrepreneurship amongst women by sharing the best 
practices of our countries and to support women who establish 
and run their own business internationally.

The Polish Network of Women Entrepreneurship Ambassadors is 
growing internationally. There are 20  Honorary Women Entre-
preneurship Ambassadors in different countries.

300

Nauka – Biznes – Samorząd  RAZEM DLA GOSPODARKI

Europejski Kongres
Małych i średnich Przedsiębiorstw 

www.ambas.pl
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European Congress 
of Small and Medium – Size Enterprises

Honorary Consul of The Republic of Kosovo
Global Ambassador, China Food Safety Bureau for Youths, Mainland China, PRC
Prime Minister of The Sovereign Royal and Imperial House of Rurikovich
Dame Grand Cross of Justice, O.S.J., Malta
The Grand Prior OSJ in The Kingdom of Thailand
The Sovereign Order of Saint John of Jerusalem
Knights of Malta
Founder of Harrow International School Bangkok

Born to the Royal Chakri Dynasty of Thailand, Dr. Mom Luang Rajadarasri Jayankura is the Great Great Granddaughter of His Majesty King Rama IV of Thailand, better 
known in the west as King Mongkut, The King and I. Raja, as she is affectionately called by her friends around the world dedicates her life to various community 
and charitable services. In the early childhood, she was mentored by highly spiritual Buddhist monks, who instilled in her tolerance and a love that goes beyond 
boundaries and geography of a land.

Her love for quality education made her open Harrow International School in Bangkok.

She is involved with His Serene Highness Prince Visesh Sakdi Jayankura & Her Serene Highness Princess Chaliyao Varnamala (Kamalasana) Jayankura’s Foundation. 
As an Honorary Chairwoman of Asean Affairs, she is an active promoter and creating conferences on His Majesty the King’s Sufficiency Economy Philosophy through 
Asean Affairs, and English-language bi-monthly magazine focusing on His Majesty’s Sufficiency Economy Philosophy and The Royal Development Projects.

Strategic and Executive Partner at SSH Worldwide Finance & Project with offices in Hong Kong, Beijing, Geneva, Bangkok and Morocco.

Raja takes a keen interest in the cause of promoting awareness of sustainable environment, she is on of the esteemed International Advisor and Ambassador of Rain 
Trust, an organization committed to the fight against global warming, with a commitment to protect rain forest worldwide, Director at Royal Abundance, Advisory 
Board at ARX-Value. She is also Honorary Co-Founder and Chairwoman of WeR1 World Peace Foundation, helping children worldwide. A great humanitarian active 
in serving as an Advisory Board Member of the Dhammakaya Foundation for the promotion of world peace through meditation. The Royal Exclusive Club, Founding 
Royal member, QUEEN ELIZABETH II. Honorable Special Advisor in the office of Permanent Secretary of the National Science Council of the prime Minister’s office 
of the Laos People’s Republic. Representative of the University in courtiers of South East Asia for Lincoln University California. Advisor at Sripatum University of 
Business, Advisory Board of The Royal Indian Raj International Corporation, Chairwoman of Enercel Glow Co., Ltd.

8 Honorowych Ambasadorów Polskiej Sieci  
Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 2014  
Uroczyste wręczenie certyfikatów dla Honorowych Ambasado-
rów Przedsiębiorczości Kobiet odbywa się w ramach Europejskie-
go Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.
Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet rośnie co 
roku. W 2014 liczy 300 Ambasadorów Przedsiębiorczości Ko-
biet oraz 20 Ambasadorów Honorowych, których prezentuje-
my poniżej.

8 Honorary Ambassadors of the Polish Network of 
Women Entrepreneurship Ambassadors 2014 
The official ceremony of awarding the Honorary Ambassadors of 
the Polish Network of the Women Entrepreneurship Ambassa-
dors take place during the European Congress of Small and Me-
dium – Size Enterprises in Katowice,
The Polish Network of Women Entrepreneurship Ambassadors 
grows every year. In 2014 our organization will grow up to 300 
Women Entrepreneurship Ambassadors and 20 Honorary Am-
bassadors, which we present below.

www.ambas.pl

Her Royal Excellency dr. Mom Luang Rajadarasri Jayankura - Thailand

2014



6

100 Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet  100 Women Entrepreneurship 
Ambassadors

8 Honorowych Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 2014

Going for Growth, which is focused on supporting ambitious women entrepreneurs to achieve their growth aspirations, has to date 
successfully completed 6 annual cycles in Ireland and a pilot has recently been implemented in Finland, as the first step in taking the 
initiative across Europe. Supported in Ireland by Enterprise Ireland, by the Equality for Women Measure, which is funded through Eu-
ropean Social Fund and the Department of Justice and Equality, and most recently KPMG has joined the sponsors. The merits of Going 
for Growth has been recognised at European level since the completion of the pilot in 2009. In 2014 alone, it has been highlighted by 
the OECD and EU as an inspiring practice and, following a competitive process, was accorded Good Practice by the European Institute 
of Gender Equality (EIGE). Paula is a recognised expert in her field and her advice is frequently sought in areas associated with entre-
preneurship and growth.

Graduate of Warsaw University Law and Administration Faculty. Legal adviser and diplomat with over 30 years of experience in private 
and public sector. In the years 2009-2010 deputy director of MFA’s legal department and in 2010-2011 director of Human Resources 
Bureau of the Ministry of Foreign Affairs. Polish consul in Bucharest (1987-1990), Malmö (1995-2000) and Ottawa (2003-2008). From 
November 2011 Ambassador of Poland to Montenegro. Organiser of many cultural and charity events within Polish communities in 
Canada and Sweden, supporter of women’s business leadership and Polish entrepreneurship abroad.

Cheryl D. Miller is a founder and Executive Director of the Digital Leadership Institute (formerly Zen Digital Europe), a Brussels-based, 
international NGO whose global mission is to bridge the gender gap and digital divide by educating and empowering digital leaders 
of today and tomorrow. Cheryl is a serial social entrepreneur with twenty years of international experience in the tech and ICT sec-
tors, and her work to promote ESTEAM (entrepreneurship, science, technology, engineering, arts & mathematics) and leadership to 
youth and women has been recognised by the United Nations and European Commission. She is consulted worldwide as an expert on 
topics related to digital inclusion, digital literacy, gender equality, youth and female leadership, and education and entrepreneurship, 
particularly in STEM fields. In 2008, Cheryl founded Zen Digital Europe, a sustainability consultancy promoting digital skills and ICTs to 
address gender equality and climate change, and promoting education and inclusion. In 2014, Cheryl and her partners launched the 
Digital Leadership Institute to promote the mission of Zen Digital Europe worldwide. Specific initiatives of DLI include the AdaAwards.
com, Women2020.org, inQube.eu, DigitalMuse.org, g-hive.org and InspireGirls.org. 

CEO and Founder of Mums Mean Business - the first crowdfunding platform dedicated to helping aspiring and existing mumpreneurs 
raise the necessary funds needed to start and grow successful and sustainable businesses. Her company is on a mission to provide 
the growing number of female-led enterprises worldwide - those run, founded and majorirty-owned by mothers - with a triple AAA 
service: Access to Finance, Access to Mentoring and Access to Inspirational Role Models and much much more. Why because Female 
Entrepreneurship is no longer a just a gender issue, it’s a economic issue. With a Bachelor and background in Marketing & Communica-
tions, Babou is an entrepreneur who’se always wanted to marry her passion for innovation and entrepreneurship to a worthy purpose. 
With Mums Means Business she believes she’s achieved just that. Passion, inspiration, value creation and nurture are the values that 
drive her entrepreneurial spirit. 

Grażyna Sikorska Ambassador – Embassy of the Republic of Poland in Montenegro

Paula Fitzsimons Founder and Director of “Going for Growth” Dublin - Ireland

Cheryl D. Miller Founder & Executive Director Digital Leadership Institute Brussels - Belgium

Babou Olengha-Aaby Founding President of Mums Mean Business  Oslo – Norway

www.ambas.pl

Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY

IV  European Congress
of Small and Medium - Size Enterprises

2014
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A serial entrepreneur, mentor, angel investor and leading authority on female entrepreneurship, Bev has spent over 30 years build-
ing successful businesses and sharing her expertise to create and grow others. As Chief Executive of YTKO Group, Bev is charged to 
support the creation of 6,000 new businesses by 2020, generating £1b for the UK economy. She has pioneered a range of leading 
services including the award-winning enterprise creation service, Outset; and Enterprising Women, the largest UK community of 
female entrepreneurs. Bev has been recognised with multiple awards, including her latest appointment as Commander of the British 
Empire for services to enterprise.

Marta Turk is an entrepreneur in full meaning of the word: she initiates ideas and develops results. As one of the entrepreneurial 
pioneers in Slovenia, she has experience in policy development, by participating in the work of bodies representing and lobbying for 
SMEs, (National Council, Chamber of Commerce, Small business development centre etc, non for profit association). She conducted 
several researches on female entrepreneurship, and initiated many projects targeting on women entrepreneurs, young entrepreneurs 
etc, Today she is at the head of the Institute for research and development of family and women entrepreneurship ZAVOD META fo-
cusing on service support and network for women, young people and start-ups in Slovenia in their economic empowerment. Special 
focus is dedicated to the WOMEN’S INNOVATION COUNCIL with the goal to establish an international network of innovative women, 
exchanging knowledge, ideas and partnership within the Danube region.

Film and television writer, director and producer based in Rome, Italy. Her short films and documentaries have won prizes and awards 
at international film festivals both in the U.S.A., Europe and India. Her work has been recognized by the American academic world 
as an important contribution to “The Female Gaze in Cinema”. She teaches at the University of Chicago in Rome and is preparing her 
feature film Looking West.In 2009, she was appointed Ambassador for female SMEs of the Lazio Region at the European Commission 
– DG Enterprise and Industry, and became a member of the European Network of Female Entrepreneurship Ambassadors which 
includes 22 EU countries.

She graduated from University of Silesia, Higher European School in Warsaw and French Institute of Management, held doctoral stud-
ies at the Warsaw School of Economics. Entrepreneur – CEO of RUCH S.A., owner and president of ECB company. Founder member 
of Academy of Entrepreneurship and Success and Beskid Local Initiative in Bielsko-Biała. She is also a member of social council of the 
University of Bielsko-Biała. Her parliamentary and socio-political activities are focused on economic issues, SMEs supporting, promot-
ing and developing women entrepreneurship.

Mariarosy Calleri Founder and CEO of  Marden Entertainment  Roma - Italy

Bev Hurley Founder of “Enterprising Women”, CBE, Chief Executive of YTKO Group Cambridge - UK
 

Marta Turk President of Regional Chamber of Commerce & Zavod Meta Ljubljana - Slovenia

Mirosława Nykiel  Member of Polish Parliament, Chairman of the Subcommittee of Innovation Economy  
& Development of SME

8 Honorowych Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 2014

Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY

IV  European Congress
of Small and Medium - Size Enterprises

2014-2013
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100 Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet  100 Women Entrepreneurship 
Ambassadors

She graduated law, finished psychological-pedagogical education and has state exam, bar exam and certificate of mediators in commercial 
disputes. Besides her professional career as President of CCE Pula County Chamber, where she represents interests of CCE members and 
trading companies, she participates in a number of bodies such as the Tourism Council of Istrian County Tourist Board, Council of Uni-
versity in Pula and Association of the Adriatic-Ionian chambers of Commerce (AIC).

Before becoming Minister, she was Head of Institute for Planning of the Development of the City of Zagreb, Head of Department 
for Coordination of National, Regional and Local Planning, and also Deputy Minister of Construction and Physical Planning. As 
Minister, one of her major projects is to successfully complete legalisation of illegally built buildings. She also started new projects 
related to the construction and rent of apartments. She worked for the Government of Montenegro, Germany and Finland, where 
she participated in training related to building permitting and legislative framework. She is President of Croatian Sailing Federation.

Master of law, the last eight years is Vice president for legal affairs and the internal structure of Croatian Chamber of Economy 
(CCE). Her line of work covers all areas of jurisprudence and administrative law which are her narrow specialty. Rich professional 
and specialist experience gained by working in the private sector and also working in the Croatian state administration. She was 
a member of the Working Group for the association and stabilization of the Croatian in the European Union. As a member of the 
Croatian Association of Business Women “Circle” she provides an active contribution in terms of improving the position of women 
in society, business, women entrepreneurship and corporate culture.

She graduated from the Faculty of Economics and began her business career in accounting. She was appointed general Manager of 
TEHNOMONT group during challenging business conditions. Through her leadership, she successfully turned around the company’s 
results and ended the privatization process. TEHNOMONT Group operates in three strategic Croatian directions - shipbuilding, 
nautical tourism and renewable energy sources. She is also very active as President of Branch Association of Metals and President 
of Coordination at CRO industry at Croatian Employers’ Association.

Jasna Jaklin Majetić President of Pula County Chamber in the Croatian Chamber of Economy (CCE), Republic of Croatia

Anka Mrak-Taritaš Minister of Construction and Physical Planning of the Republic of Croatia

Jasminka Trzun Vice-President of Croatian Chamber of Commerce

Gordana Deranja Management Board Chairman of TEHNOMONT in Pula, Republic of Croatia

Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY

IV  European Congress
of Small and Medium - Size Enterprises

11 Honorowych Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 2013

2013
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Since 1985 she works for Indian Foreign Service, Ministry of External Affairs (MEA), Government of India. She has extensive experience in public 
diplomacy as Director of The Nehru Centre, mandate to strengthen the cultural interface between India and UK. She organized over 1000 events  
in visual and performing arts, cinema, book launches, lectures and other academic events and built strategic cultural partnerships with British  
cultural institutions, including the British Museum, V&A, The British Library, academic institutions and universities, festivals, etc. She 
served as Deputy to Spokesperson and Director in MEA and was responsible for daily press briefings and other interaction with media.

She is an entrepreneur who runs the Madi Group, a group of International private sector & not for profit companies, and NGOs. The philoso-
phy is to create innovative ideas tailored to local action achieving global impacts beneficial to a sustainable society. Shei is a public speaker 
internationally in the field of entrepreneurship, female entrepreneurship, diversity; gender balance and CSR. She is also a member of The Eu-
ropean Economic and Social Committee in Brussels, representing the Employer’s Group. Independently, she has been appointed to European 
Commission Vice-President Antonio Tajani’s Advisory Board for Industry & Enterprise where she represents entrepreneurship.

An engineer and a diplomat, she has over 20 years of experience in foreign economic relations, trade and investment cooperation pro-
jects. She has been engaged in numerous projects conducted by the World Bank in Russia and in Russia-European Union cooperation 
programs. With her extensive experience in cross-border trade and investment, she moved from Saint Petersburg in 2009 to head the 
Russian Economic Mission to promote and support Russian-Polish trade relations.

Rector of Sankt Petersburg Social and Economic Institute, Political Sciences Academician, Russian expert of the UN European Economic 
Commission, international project leader on entrepreneurship, Russian Representative in EWMD (European Women-Managers Deve-
lopment Network). She is the author of more than 50 publications including the book “Woman and management: formula for success”. 
Focusing on the issues of women’s management. Scientific researcher of more than 20 expertises and studies for different clients, such 
as State Committees of the Russian Federation, Ministry of Social Security, Labour committee of the Russian Federation, Municipality 
of Sankt Petersburg.

Monika Kapil Mohta Ambassador of India to Poland and Lithuania

Madi Sharma Member of The European Economic and Social Committee, entrepreneur in United Kingdom

Ekaterina Belyakova Trade Representative of the Russian Federation in the Republic of Poland

Elena Kalinina Rector of Sankt Petersburg Social and Economic Institute in Russian Federation

Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY

IV  European Congress
of Small and Medium - Size Enterprises

2013
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Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY

IV  European Congress
of Small and Medium - Size Enterprises

11 Honorowych Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 2013

She has over 30 years experience in the field of light industry. Since January 1990 she was CEO of SC Pasmatex SA Timisoara, in 1995 being 
the Chairman of the Board of this company. Since 2005 she was administrative manager of SC Splabel SRL. During this period, she was 
very involved in development of textile industry and job creation. Since 1998 she serves as president of the Association of Women Entre-
preneurs in Romania. Since 2002 she is the President of the Employers’ Federation of Light Industry and member of the National Council 
of Exporters. She is positioned as “the top 50 successful women from Romania” published by the magazine Capital almost every year.

Born in Białystok, Poland. She has lived in the Czech Republic for 19 years. A germanist (University of Warsaw). After moving to the Czech 
Republic, she graduated from the Business School in Ostrava. Mother of 19 years old Mike. She began her professional career on Czech 
TV in Ostrava as an editor and an anchor of news in Polish. Later on, also in Polish-Czech programmes on Czech TV and Polish TV in Ka-
towice. She used to own a company producing TV commercials. For 6 years, she has worked as Director of the Czech-Polish Chamber of 
Commerce in the Czech Republic.

Maria Grapini Member of the European Parliament  - Romania

Magdalena Holeksová Director of the Czech-Polish Chamber of Commerce in the Czech Republic

300 Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 2014 
300 Women Entrepreneurship Ambassadors 2014

Ambasadorki pochodzą z różnych miejscowości na terenie całej Polski,
prowadzą działalność w różnorodnych branżach, ich firmy są różnej wielkości,

posiadają różne doświadczenie zawodowe i są w różnym wieku.

 
Representing all regions in Poland and various company sizes, industry sectors,

entrepreneurs backgrounds, ages, experiences.

2013-2014
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Założycielka firmy Doradztwo Gospodarcze, doktor ekonomii, ekspertka 
w zakresie rynków finansowych, była członkini Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Doradca finansowy, świadczy usługi kon-
sultacyjne w biznesie. Doradza firmom, jak pozyskać kapitał na rozwój, 
zwłaszcza w obszarach innowacyjnych i w projektach obarczonych ryzy-
kiem (Venture Capital i Private Equity). Ekspert w sprawach gospodar-
czych, współpracuje z Kongresem Kobiet.

Financial advisor and founder of Lidia Adamska Business Consulting. Lidia 
holds a Ph.D in economics and is a financial market expert with in-depth 
experience as a former Board member and CFO of the Warsaw Stock Ex-
change. She currently works as an independent business advisor and con-
sultant on company restructuring and fund raising projects. Lidia cooper-
ates with the Congress of Women in Poland. She is a long distance runner 
and competes in marathons.

Właścicielka Agencji Wydawniczo-Prasowej i agencji I.D.Media. Wydawca, 
redaktor naczelna prestiżowych magazynów: „Imperium Kobiet”, „Law 
Business Quality” i „Egypt Exclusive”. Autorka książki „Ona w jego oczach. 
Znani mężczyźni o kobietach”, za którą otrzymała nagrodę Autor Roku 
2013 przyznawaną przez Małopolskie.TV. Zdobywczyni statuetki w plebi-
scycie MEDIALNE SMOKI 2013. Organizatorka kampanii społecznych i akcji 
charytatywnych na rzecz kobiet i dzieci.

Owner of Press Agency Publishing and I.D.Media agency. The publisher and 
editor–in chief of the prestigious Imperium Kobiet, Law Business Quality 
and Egypt Exclusive magazines. She is also author of the book Her in his 
eyes; What famous men think about women, for which she received the 
Malopolskie TV author prize for 2013. Winner of the statuette Medialne 
Smoki 2013. Organizer of social campaigns and charities supporting women 
and children.

Założycielka APIS NATURAL COSMETICS, firmy rodzinnej, która od 1988 r. 
produkuje wielofunkcyjnie działające kosmetyki pielęgnacyjne do twarzy  
i ciała najnowszej generacji. Biotechnolog, pasjonatka kosmetologii, w po-
szukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie biochemii i biologii ściśle 
współpracuje z placówkami naukowo-badawczymi. APIS produkuje 200 
kosmetyków opartych na składnikach z różnych rejonów świata, w tym 
minerałów z Morza Martwego.

Founder of Apis Natural Cosmetics, a family business since 1988 which pro-
duces polyfunctionally active skin care products for face and body using 
the latest technology. She is a trained biotechnologist, passionate about 
cosmetology, researching innovative biochemical solutions with her collab-
orative partners in research institutes. APIS produces about 200 cosmetics 
using ingredients from different regions of the world, including Dead Sea 
minerals.

Właścicielka firmy konsultingowej Wawa Broker. Pomysłodawca i wicepre-
zes Klubu Biznesu „Psyche” w Warszawie. Organizatorka spotkań bizne-
sowych i networkingowych, doradca biznesowy, ma licencję pośrednika 
w obrocie nieruchomościami, pozyskuje i kojarzy ze sobą inwestorów, 
koordynatorka projektów developerskich. Partner biznesowy kancelarii 
adwokackich, izb gospodarczych, EFA Nieruchomości, Psyche Books&Cafe, 
Stowarzyszenia Sport 7, S7 Medical Company.

Owner of Wawa Broker Consulting. Founder and vice president of War-
saw’s “Psyche” Business Club. Organizer of networking events, business 
consultant, licensed real estate agent, connects business entrepreneurs 
with investors, and coordinator of development projects. Business partner 
of a legal firms, Chambers of Commerce, EFA Real Estate, Psyche Books&-
Cafe, Sport7 Association.

Absolwentka ekonomii, specjalistka w zakresie międzynarodowych sto-
sunków gospodarczo-prawnych, współwłaścicielka przedszkoli Klub Kubu-
sia Puchatka i Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Dziecięca Akade-
mia Rozwoju dla dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera. Od 
trzynastu lat dba o gruntowną edukację i wszechstronny rozwój swoich 
podopiecznych. Od kwietnia 2014 r. managing member/CMO w firmie 
CASH BROKER.

An economics graduate and specialist in international economic and legal re-
lations. Co-owner of Winnie the Pooh daycare centre and the Center for Di-
agnostic and Therapeutic Children’s Development. From April 2014 Karolina 
became managing member CMO at Cash Broker online currency exchange. 
She works at the Diagnostic Therapeutic Centre for children and youth with 
autism and Asperger’s syndrome.

Ilona Adamska
www.idmedia.pl I.D. Media 

Lidia Adamska
www.ambas.pl Doradztwo Gospodarcze 

Krystyna Arcabowicz
www.apiscosmetics.pl Apis Natural Cosmetics

Monika Awdziejuk
www.psyche.pl WAWA Broker

Karolina Bartosz
www.klub-puchatka.pl Europejskie Przedszkole Klub Kubusia Puchatka 
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Radca prawny, właścicielka PACTUM Kancelaria Prawna w Warszawie. 
Arbiter w Krajowym Sądzie Arbitrażowym oraz mediator w Centrum 
Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Członek 
rad nadzorczych i autorka kilkuset artykułów w „Gazecie Prawnej” oraz 
„Rzeczpospolitej”. Specjalista w dziedzinie szeroko pojętej i kompleksowej 
obsługi firmy. Jej kancelaria jest pierwszą w Polsce ukierunkowaną na ob-
sługę prawną kobiet przedsiębiorczych.

Ewa is licensed to practice by the Circuit Chamber of the Legal Counsel in 
Warsaw. Arbiter in the National Court of Arbitration and mediator in the 
Centre of Commercial Mediation at the National Council of Legal Counsel.  
A member of supervisory boards, author of several hundred articles in 
Gazeta Prawna and Rzeczpospolita. Her law office is the first which is strict-
ly oriented to provide legal services to entrepreneurial women.

Właścicielka Atelier, grafik użytkowy, malarka, absolwentka ASP w Gdań-
sku. Od 26 lat zajmuje się zawodowo swoją pasją, współpracując z dużymi 
korporacjami i agencjami reklamowymi. Jest autorką wielu wydawnictw 
artystycznych, korporacyjnych i znaków firmowych. Prowadzi autorską ga-
lerię malarstwa w Gdańsku, gdzie prezentuje swoje prace oraz organizuje 
warsztaty. Swoje malarstwo przenosi na porcelanę i tworzy autorskie ko-
lekcje oparte na motywach regionu.

A graphic designer, artist and graduate of the Academy of Art in Gdansk. 
For the past 26 years, Magdalena has followed her passion as a freelance 
artist. She has authored many publications, corporate collaterals and 
branding. In 2013 she opened her gallery in Gdansk. She launched a project 
to transfer her art onto porcelain and to create bespoke collections inspired 
by her region. Her products are aimed at B2B, as an alternative to tradi-
tional corporate gifts.

Specjalistka ds. self-publishing, z wykształcenia japonistka, z natury tan-
cerka, z pasji podróżniczka, z powołania kobieta, która prowadzi rewolucję 
kobiecej siły i solidarności w Polsce. Autorka bestsellerowych książek dla 
kobiet z serii „Polka potrafi”, książki-przewodnika po świecie tanich po-
dróży „Podbij świat na budżecie!”, inicjatorka projektu „24 h kobiecości”. 
Wzięty mówca publiczny, szkoleniowiec z marketingu dla małych biznesów 
oraz tłumaczka.

An entrepreneur and dreamer who shows others they can be the heros 
of their own lives. With a BA in Japanese studies, Magda is a passionate 
dancer, a fearless traveller and a leader of the revolution of sisterhood  
& femininity. Self-publisher of the bestselling series of inspirational books 
for women Polish women can do it! and World domination on a budget. 
A bilingual public speaker that enchants her crowds, a translator and an 
Internet marketer.

Właścicielka Studio Ruchu Mariola Bojarska-Ferenc. Dziennikarka, produ-
centka TV, trenerka fitness, promuje zdrowy styl życia od ponad 25 lat. 
Prekursorka fitnessu, autorka 3 książek, 4 płyt z ćwiczeniami i filmu zapo-
biegającego zakrzepicy dla pasażerów dreamlinerów. Producentka ponad 
2 tys. programów o zdrowym stylu życia dla TVP. Prowadzi imprezy i szko-
lenia dla firm. Należy do największych organizacji na świecie promujących 
zdrowie: IDEA I ECA.

The owner of Studio Movement Mariola Bojarska-Ferenc. A journalist, pro-
ducer, personal trainer, Mariola has promoted a healthy lifestyle for over 
25 years. A fitness pioneer, she has authored several fitness books and DVD 
collections as well as a film aimed at thrombosis prevention for Dreamliner. 
Producer of over 2000 health-related TV programs for TVP. She belongs 
to the largest international organizations promoting health: IDEA and ECA.

Radca prawny, założycielka i właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego. Od 
2010 r. świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom w kraju i za granicą. 
Wcześniej dyrektor departamentu prawnego Ministerstwa Skarbu Pań-
stwa, dyrektor generalny w Krajowym Depozycie Papierów Wartościo-
wych SA. Wieloletni arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, wykładowca 
prawa, autorka publikacji prawniczych z zakresu prawa spółek i prawa 
gospodarczego.

A barrister and owner of a private legal practice. Since 2010 she has pro-
vided legal advice to a number of Polish and foreign companies. Previously, 
she served as Director of Legal Affairs for the Ministry of the Treasury, and 
later, as its Director General, as well as the Director General of the Polish 
Securities Depository. A long-term arbitrator for the Public Procurement 
Office, a lecturer in law and author of publications on business and eco-
nomic law.

Ewa Bednarek-Wojtal 
www.pactum.net.pl PACTUM Kancelaria Prawna Ewa Bednarek-Wojtal

Magda Beneda
www.magdabeneda.pl Atelier Magda Beneda

Magda Bębenek
www.magdabebenek.pl Polka Potrafi

Mariola Bojarska-Ferenc
www.mariolabojarskaferenc.pl Studiu Ruchu

Elżbieta Boniuszko
www.eboniuszko-kancelaria.pl Kancelaria Radcy Prawnego Elżbiety Boniuszko
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Współwłaścicielka hotelu i restauracji Rondo w Kutnie. Z wykształcenia i za-
miłowania pedagog, lubi i potrafi dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Od kil-
kunastu lat wraz z mężem prowadzi hotel, restaurację i nowoczesną pralnię 
wodną w Kutnie. Skutecznie zarządza firmą, a społecznie przyczynia się do 
rozwoju i promocji miasta, za co doceniana jest przez miejscowe instytucje 
samorządowe i organizacje pozarządowe.

Co-owner of Rondo hotel and restaurant in Kutno. Highly qualified and 
a passionate educator, Katarzna enjoys sharing her knowledge and ex-
perience. For several years, along with her husband, she runs the hotel, 
restaurant and a modern hydrolaundry in Kutno. She effectively manages 
her business, and contributes to the development and promotion of the 
city, for which widely appreciated by the local government institutions and 
NGOs.

Współzałożycielka Dorum Art Galerii Czajka, pomysłodawczyni i współor-
ganizatorka Konkursu „Miss po 50ce”, Prezes Fundacji „Miss po 50ce”, wy-
dawca i redaktor naczelna „Miss po 50ce – Najlepsze z Życia – Warszawa”. 
Celem fundacji jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych 
i wykluczonych ze społeczeństwa i rynku pracy. Autorka książki „Zostać 
miss… miss po 50ce”. Ze względu na stan zdrowia musiała porzucić pracę 
artystyczną.

Co-founder of Dorum Art Gallery Czajka, founder and co-organizer of the 
competition “Miss after 50”, president of the foundation “Miss after 50”, 
publisher and editor-in-chief of “Miss after 50-The Best of Life-Warsaw”. 
The foundation’s aim is to stimulate social and professional development 
of people at risk of exclusion. Author of the book Becoming a miss ... miss 
after 50. Unfortunately, for medical reasons Katarzyna had to stop working 
as an artist.

Właścicielka firmy doradczej Go Responsible Consulting i blogu o zarzą-
dzaniu. Konsultant, coach i publicystka, ekspert w dziedzinie społecznej 
odpowiedzialności biznesu i zarządzania organizacjami pozarządowymi. 
Uznana za jedną z 50 kobiet polskiego CSR wg „Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu”. Koordynuje projekty CSR: dialogu z interesariuszami, tworzenia 
strategii i raportowania społecznego. Współpracuje z firmami, instytucja-
mi i organizacjami pozarządowymi.

The owner of Go Responsible Consulting. Consultant, coach and publicist. 
Expert in Corporate Social Responsibility and NGO management. One of 
the 50 women of Polish CSR according to Forum Odpowiedzialnego Bizne-
su. Author of many articles in business media. Provides coaching for 24 
corporate foundations in Poland (Polish Donors Forum project). As a con-
sultant coordinates CSR projects, such as: stakeholder dialogue, CSR strate-
gy & projects and ESG reporting

Współzałożycielka i wiceprezes firmy Deftrans Sp. z o.o. – lidera w produk-
cji mebli łazienkowych w Polsce, właściciela marki Defra, zatrudniającego 
ok. 400 pracowników. Założycielka i prezes Fundacji KOM, propagującej 
nowoczesną edukację i wspierającej talenty artystyczne, organizatorka 
wydarzeń aktywizujących integrację społeczną. Fundatorka Szkoły Podsta-
wowej im. Astrid Lindgren w Miliczu, której ideą jest rozwijanie wyobraźni 
dziecięcej.

Co-founder and Vice President of Deftrans Ltd, the leader in the pro-
duction of bathroom furniture in Poland. She is the owner of the Defra 
brand. Founder and President of the KOM Foundation promoting modern 
education, supporting artistic talents. She organises social events aimed 
at networking and forming new business contacts. Founder of the Astrid 
Lindgren Elementary School in Milicz, which, in addition to teaching, aims 
to develop a child’s imagination.

Prof. dr hab. n. med., właścicielka kliniki stomatologicznej Duo-Med. Spe-
cjalista chirurg stomatolog. Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomato-
logicznej UM we Wrocławiu. Profesor w Katedrze Ortodoncji Uniwersytetu 
Technicznego w Dreźnie. Prezes Oddziału Dolnośląskiego PTS. Laureatka 
tytułów „Ambasador dobrego stylu w biznesie”, „Najlepsi w Polsce w roku 
2007/2008” oraz nagrody „Top Design 2010”.

Prof. Dominiak is a specialist dental surgeon and owner of the dental clinic 
Duo-Med. Head of the Oral Surgery Dept., Medical University, Wroclaw. 
Prof. in the Dept. of Orthodontics, Technical University, Dresden, Germany. 
President of the Lower Silesian Branch of the Polish Stomatological Sociaty. 
Winner of the title “Ambassador of good style in business”, “Best in Poland” 
prize for 2007/2008 and the “Top Design” prize for 2010.

Katarzyna Brauer
www.hotelrondo.pl Hotel Restauracja Rondo 

Katarzyna Czajka
www.dorumart.pl Dorum Art 

Natalia Ćwik-Obrębowska 
www.goresponsible.pl Go Responsible Consulting

Edyta Defratyka 
www.defra.pl Deftrans

Marzena Dominiak
www.dominiak.net.pl Duo-Med
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Prezes Funduszu Mikro, absolwentka Wydziału Psychologii Carleton Uni-
versity w Ottawie oraz Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Sprawowała funkcje na najwyższych szczeblach zarządzania w Raif-
feisen Bank Poland oraz Citibank. Reaktywowała działalność pożyczkową 
Funduszu Mikro, który z powodzeniem oferuje pożyczki mikro przedsię-
biorcom na terenie całego kraju, upraszczając proces pożyczania do mini-
mum formalności.

CEO and Owner of Fundusz Mikro. Magdalena graduated from the Faculty 
of Psychology, Carleton University in Ottawa, and Financial Management at 
University of Warsaw. She headed functions at the highest levels of man-
agement at Raiffeisen Bank and Citibank. Experienced in management of 
Fundusz Mikro and the creation of FM Bank, promoting the current CEO of 
Fundusz Mikro to reactivate the lending activities of the company.

Właścicielka, założycielka i od ponad 20 lat prezes zarządu firmy Przedsię-
biorstwo Budowlane TMP Sp. z o.o. Firma TMP pełni funkcje inwestora za-
stępczego. Prowadzi kompleksową obsługę inwestycji mieszkalnych i apar-
tamentowych począwszy od procesu planowania i uzyskania pozwolenia na 
budowę aż do terminowego zakończenia budowy Reprezentuje inwestora, 
przejmując obowiązki nadzoru i doboru firm budowlanych realizujących 
inwestycję.

Owner and founder of TMP Construction Ltd. TMP Sp. z o.o. acts as a proj-
ect management company in housing, upmarket apartament, commercial 
services and office investments. TMP deals with comprehensive manage-
ment of housing investment projects, including upper market apartament 
building: from planning, preparing and producing architectural designs 
with the greatest marketing potential through to timely delivery and ob-
taining occupancy permits.

Właścicielka firmy Logos. Specjalistycznego Wydawnictwa Publikacji Me-
dialnych w Zielonej Górze. Absolwentka Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
UW. Dziennikarka ekonomiczna Gazety Lubskiej, publicystka czasopism: 
Szejk, Nafta i Gaz, Wiadomości Naftowe, autorka książek poświęconych 
nowoczesnym technologiom w gazownictwie i przemyśle naftowym oraz 
nowatorom krajowej gospodarki i polityki. Urodzona w 1958 r. w Nowinach 
na Podkarpaciu. Matka Dominiki i Amadeusza.

Owner of Logos, a publishing and media specialist publications in Zielona 
Góra. A graduate of Journalism and Political Science from Warsaw Universi-
ty. Economic journalist for Gazeta Lubska, columnist for Sheikh, Oil and Gas, 
Petroleum News, the author of books on modern technology in the gas and 
oil industry, and innovator of Polish economy and politics. Born in 1958 
in Nowiny in the Podkarpacie District. Mother of Dominica and Amadeus.

Współwłaścicielka i prezes Zarządu Nedcon Silesia Sp. z o.o., firmy zajmu-
jącej się projektowaniem i instalacją przemysłowych systemów składowa-
nia. Jest jedną z pierwszych kobiet w Polsce zarządzających w tej branży. 
Wyróżniona w rankingu „100 Kobiet Biznesu” organizowanym przez „Puls 
Biznesu”. Stawia na zrównoważony rozwój i etykę zawodową, co niewąt-
pliwie wywiera korzystny wpływ na oblicze biznesu branży przemysłowej.

Co-owner and chairman of the board of Nedcon Silesia, a company dedicat-
ed to the design and installation of industrial storage systems. She is one of 
the first female managers in this industry in Poland. Her focus on sustainable 
development and ethics undoubtedly has a positive effect on the face of the 
industry and her listing in “100 Women in Business”, compiled by Business 
Pulse, confirms that she is taking the company in the right direction.

Malarka, restauratorka, gwiazda telewizyjna. Programem „Kuchenne Re-
wolucje”, emitowanym przez TVN od 2010 r. zyskała uznanie tysięcy fanów 
oraz zasadniczy wpływ na podnoszenie poziomu kultury kulinarnej i jako-
ści usług gastronomicznych w kraju. Jurorka polskiej edycji telewizyjnego 
show „MasterChef”, felietonistka Newsweeka, autorka książek o tematyce 
kulinarnej, w tym pierwszego w Polsce autorskiego przewodnika po 101 
restauracjach i hotelach.

Polish painter, restaurateur and TV personality. Owner and co-owner of high-
ly rated restaurants. Best known for hosting the TV show Kuchenne Rewoluc-
je which has been broadcast on TVN since 2010. Magda is one of the judges 
in the Polish edition of TV show MasterChef. She is also a columnist in the 
Polish edition of Newsweek magazine. The author of several cookery books 
and Poland’s first guide of the top 101 restaurants and hotels.

Magdalena Dulczewska
www.funduszmikro.pl Fundusz Mikro

Małgorzata Eechout
www.tmp.com.pl Przedsiębiorstwo Budowlane TMP

Mariola Gerber
www.nedcon.pl Nedcon Silesia 

Magda Gessler
www.magdagessler.pl Licencja Magda Gessler 

Bogusława Anna Gaweł
www.ambas.pl Logos
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Założycielka Kancelarii Adwokackiej, mediator stały przy NRA, prezes Fundacji 
Harmonia Życia w Opolu. Była sędzia, przez wiele lat orzekająca w sprawach 
cywilnych, obecnie adwokat i mediator przy NRA w Warszawie. Pasjonatka 
psychologii, dyplomowany trener i indywidualny doradca rozwoju osobi-
stego. Od lat wspiera kobiety, realizując m.in. programy: „Kreacja sukcesu  
w biznesie”, „Człowiek i jego możliwości”.

Aneta is an experienced Civil Court Judge. Currently, she practices as an at-
torney and mediator in cooperation with the Polish Bar Council in Warsaw. 
She is co-founder and president of the Mediation Court in Opole. Aneta is 
a certified personal development coach. A founder and president of “Life’s 
Harmony” Foundation, that supports women. Creator of “Neo Sea – 7 steps 
to reach life’s full harmony”, which includes workshops and personal con-
sultations.

Właścicielka Zakładów Optycznych oraz japońskiej Restauracji Origami  
w Dąbrowie Górniczej. Wulkan energii. Kontynuując tradycję rodzinną, 
własną firmę założyła w wieku 21 lat. Prowadzi program edukacyjny „Kącik 
Szalonego Optyka” w TV Silesia. Jako jedna z pierwszych w Polsce stosuje 
urządzenie do bezdotykowego badania wzroku u dzieci i niemowląt, które 
udostępnia nieodpłatnie, współpracując ze szpitalami, ośrodkami zdrowia, 
szkołami oraz przedszkolami.

The owner of Optical Works and the japanese restaurant Origami in Dab-
rowa Gornicza. She has been described as a “volcano of energy”. She 
founded her first company at the early age of 21. She presents the edu-
cational TV program Mad Optics Corner. She was one of the first in Poland 
to use a non-contact device to test vision in children and infants. This is 
available free of charge, working with hospitals, health centers, schools and 
kindergartens.

Kobieta, która postanowiła udowodnić, że nie tylko mężczyźni odnajdują się 
w branży motoryzacyjnej. Założycielka i właścicielka firmy „Rochem”, która 
od 1988 r. zajmuje się branżą motoryzacyjną i techniczno-rolniczą, działa-
jąc jako hurtownia i częściowo producent. Inwestor i pasjonatka w branży 
nieruchomości.

The woman who decided to prove that automotive industry is not neces-
sarily a man’s world. Founder and owner of “Rohem”, which, since 1988 has 
been involved in the automotive industry and technical agriculture mar-
kets, acting as a wholesaler and part manufacturer. Investor and passionate 
about the real estate industry.

Założycielka i prezes zarządu Villa Italia Galleria Di Moda. W wieku 22 lat 
otworzyła swoją pierwszą działalność gospodarczą na terenie Włoch, a na-
stępnie w Brzegu założyła Villa Italia, oferując luksusowy asortyment odzie-
ży renomowanych, włoskich projektantów. Działalność opiera się przede 
wszystkich o branżę e-commerce.Villa Italia Galleria Di Moda to coś więcej 
niż marka odzieży luksusowej, to połączenie stylu, biznesu i klasy.

Founder and CEO of Villa Italia Galleria Di Moda. At the age of 22 Joanna 
opened her first business in Italy, and then in Brzeg founded Villa Italia, of-
fering a luxurious range of clothing from the collections of renowned Italian 
designers. Her activity is based primarily on e-commerce.Villa Italia Galleria 
Di Moda is more than a luxury clothing brand, it is a combination of style, 
business and class.

Założycielka, udziałowiec i prezes spółki DPM. Magister ekonomii, absol-
wentka studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na AGH, 
absolwentka MBA Franklin University Wrocław. Od 21 lat koordynuje  
i czynnie prowadzi projekty rekrutacji i selekcji personelu. Prowadzi projek-
ty z obszaru konsultingu personalnego, w tym outplacement indywidualny 
i grupowy. Twórca outplacementu mobilnego, wykładowca Wyższej Szkoły 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Founder and Director of DPM Ltd, Agata holds many qualifications includ-
ing Economics MSc, Human Resource Management BA, postgraduate qual-
ification, University of Science and Technology, MBA from Franklin Univer-
sity Wroclaw. She has vast experience dealing with labour market issues. 
She is a partner of Human Resource Management. A creator of mobile out-
placement. An author of numerous HRM articles, lecturer at the Academy 
of Business in Dąbrowa Górnicza.

Aneta Gibek-Wiśniewska
www.opoleprawnik.pl Kancelaria Adwokacka Gibek-Wiśniewska Aneta

Izabela Gil
www.optykizagil.pl Zakład Optyczny Izabela Gli 

Elżbieta Grabiec
www.ambas.pl Rochem

Joanna Grabiec
www.vigdm.com Villa Italia

Agata Hagno 
www.dpm.com.pl DPM
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Biegły rewident, prezes zarządu, dyrektor generalny PKF Consult. Eko-
nomistka, audytor finansowy, ekspert międzynarodowych standardów 
rachunkowości i rewizji finansowej. Prowadziła projekty prywatyzacyjne, 
restrukturyzacyjne, pozyskiwania kapitału. Zajmuje się rynkiem kapitało-
wym, wspomaga MŚP. Członek KNA, Komisji Etyki przy KIBR, Rady Progra-
mowej czasopisma „Rachunkowość”, Rady Fundatorów Polskiego Instytu-
tu Dyrektorów, Sądu Polubownego przy GPW SA.

Ewa is the auditor and CEO of PKF Consult. She is an economist with exper-
tise in international accounting standards and auditing. She has direcred 
several privatization projects, restructuring, capital funds. She deals with 
capital market and supports SMEs. Member of KNA, Ethics Committee at 
NCSA, Programme Council of the journal Accounting, the Board of Trustees 
of the Polish Institute of Directors, the Court of Arbitration at the Warsaw 
Stock Exchange.

Pomysłodawca i prezes Fundacji Polski Instytut Badań i Rozwoju, a także 
przewodnicząca Rady Nadzorczej PIBiR SA, publiczno-prywatnego fundu-
szu inwestycyjnego wspierającego innowacyjne technologie. Pomysło-
dawca i autor pierwszego na Mazowszu Parku Naukowo-Technologiczne-
go przy Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Ma duże do-
świadczenie w planowaniu rozwoju i finansowaniu innowacji. Przez wiele 
lat Pełnomocnik Dyrektora NCBJ Świerk ds. Projektów B+R.

Founder and president of the Polish Institute of Research and Develop-
ment. Ela is the Chair of the Supervisory Board of PIBiR, the first Polish 
publically-private pre-incubatory investment fund. She is the founder of 
the first Science & Technology Park in Mazovia. Ela has vast experience 
in development planning and financing of innovations. For years she was 
the Plenipotentiary of the Director for R&D projects of National Center for 
Nuclear Research.

Założycielka i właścicielka firmy B-luxury. Firma powstała z pasji do mody 
oraz z myślą o ludziach ceniących ponadczasowe wzory, unikalny design 
oraz wysoką jakość wykonania z dbałością o najmniejsze detale. Oferta 
sklepu zawiera asortyment sygnowany metkami największych domów 
mody, takich jak: Gucci, Prada, Valentino, Burberry, Dolce & Gabbana, 
Isabel Marant.

Founder and owner of B-luxury. Her company was founded out of a passion 
for fashion and for people who appreciate unique design and high quality 
workmanship with attention to the smallest details. The B-luxury product 
range includes the biggest fashion labels such as Gucci, Prada, Valentino, 
Burberry, Dolce & Gabbana, Isabel Marant.

Radca prawny i mediator, założycielka Kancelarii Radcy Prawnego we 
Wrocławiu, specjalizującej się w kompleksowej obsłudze prawnej przed-
siębiorców polskich i zagranicznych. Popularyzuje wiedzę z zakresu prawa, 
ekspert portali zarządcy.com.pl, wspolnotamieszkaniowa.pl i etransport.
pl. Prowadzi mediacje w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowni-
czych, współpracuje z Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP oraz Mię-
dzynarodowym Centrum Mediacji w Warszawie.

In 2006 Marta established her law firm specializing in the provision of legal 
services to Polish and foreign entrepreneurs. She is an expert advisor for 
the following websites: wspolnotamieszkaniowa.pl, zarządcy.com.pl and 
etransport.pl. Marta works with the Business Mediation Centre and the 
International Mediation Centre. She is a co-founder and member of the 
board of the ‘Biznes Jest Kobietą’ foundation supporting the entrepreneur-
ship development of women.

Właścicielka i dyrektor zarządzający Classics Group Agencja Reklamowa 
Classics w Piekarach Śląskich. Stworzyła firmę reklamową świadczącą 
szeroki wachlarz usług: eventy firmowe, stoiska na targach w kraju i za 
granicą, film, fotografia reklamowa, kreowanie wizerunku. W pracy sta-
wia na nowoczesne formy biznesu. Od lat działa na różnych płaszczyznach 
wspierając i motywując innych do samodzielnego działania. Angażuje się 
w pomoc na rzecz potrzebujących.

Ewa is the owner and mananging director of Classics Group Adverstising 
Agency (Classics Group Agencja Reklamowa Classics) in Piekary Śląskie. Her 
company provides a broad range of services such as: corporate events, ex-
hibition in Poland and abroad, films, advertising photography and image 
creation. Ewa focuses on modern forms of business. She has a vast experi-
ence having worked at various levels supporting and motivating others to 
independent actions.

Barbara Janczura
www.b-luxury.pl B-luxury

Marta Jeleń
www.khj.com.pl Kancelaria Radcy Prawnego Marta Jeleń

Ewa Jeżak-Klyta
www.arclassics.eu Agencja Reklamowa CLASSICS 

Ewa Jakubczyk-Cały
www.pkfpolska.pl PKF Polska

Elżbieta Jamroży
www.pibir.pl Polski Instytut Badań i Rozwoju
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Współwłaścicielka Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „PROMONT” 
zajmującego się sprzedażą, wykonawstwem i serwisem w zakresie tech-
niki grzewczej, sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji. Firma realizuje inwe-
stycje związane z odnawialnymi źródłami energii, jak instalacje solarne, 
geotermiczne, fotowoltaiczne. W 2010 r. otrzymała „Diament” – nagrodę 
miesięcznika „Forbes”, a od wielu lat jest wyróżniania przez gazetę „Puls 
Biznesu” nagrodą „Gazela Biznesu”.

Co-owner of the Promont Trading and Service Company. The company 
trades and manufactures products associate with heating technology, san-
itary engineering, ventilation and air-conditioning. In 2010, the company 
was awarded the Diamond prize, a prestigious prize awarded by Forbes. 
The company has also been regularly recognised by Puls Biznesu journal 
with the Gazela Biznesu award.

Właścicielka spółki SKY-INVEST, która zajmuje się realizacją projektów bu-
dowlanych, a w szczególności wznoszeniem budynków, sprzedażą i kup-
nem nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami. Właścicielka 
sieci Salonów Solaryjnych Atlantis w Opolu. Wykształcenie wyższe – uzy-
skała tytuł mgr. ekonomii na Uniwersytecie Opolskim, ukończyła również 
studia podyplomowe na kierunku Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomo-
ściami w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

The owner of the company Sky-Invest, which deals with the implementa-
tion of construction projects, in particular buildings, sale and purchase of 
real estate and property management. The owner of the Atlantis solarium 
chain in Opole. Higher education - she received the title of masters in eco-
nomics at the University of Opole and also completed post-graduate stud-
ies at the Real Estate Brokerage School of Banking in Wroclaw.

Prezes i główny udziałowiec Slim Group w Zabrzu. Absolwentka Internatio-
nal Baccalaureate Diploma Programme z 2010 r. Obecnie studentka V roku 
stomatologii UM w Lublinie. Równolegle prowadzi firmę Slim Group, zaj-
mującą się usługami z zakresu medycyny estetycznej na terenie Śląska oraz 
dystrybucją innowacyjnych urządzeń do gabinetów kosmetologicznych. Jej 
najnowszym przedsięwzięciem jest wprowadzenie na rynek kosmetyków 
nowej generacji dr Kasela.

President and principal shareholder of Slim Group in Zabrze. A graduate of 
the International Baccalaureate Diploma Programme. Currently, Martyna 
is a senior year dental student at the Medical University in Lublin. She also 
manages the Slim Group company. Her latest project is the development 
of the new cosmetic line dr Kasela which has been recently introduced to 
the market.

Prezes Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia w Łodzi, interdyscypli-
narnej jednostki naukowej, prowadzącej prace badawcze i działalność 
dydaktyczną z zakresu nauk społecznych i technicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem ekoinnowacji i energetyki zrównoważonej środowisko-
wo. Jest ekspertką Komisji Europejskiej ds. Programu Horyzont 2020, 
doradczynią Niemieckiego Federalnego Instytutu Lotnictwa i redaktorką 
naczelną czasopisma naukowego „Acta Innovations”.

President of Research and Innovation Centre Pro-Akademia. From 1996, 
Ewa Kochańska, Ph.D. has been President of the Research and Innovation 
Centre Pro-Akademia. This is an interdisciplinary research centre which 
emphases eco-innovation and sustainable energy. Ewa is also serves as an 
expert on the European Commission for Horizon 2020, an advisor of the 
German Federal Institute of Aerospace and chief editor of the scientific 
journal Acta Innovations.

Śpiewaczka mezzosopranistka i producentka muzyczna. Od pięciu lat pro-
wadzi własną firmę ARTMUS-IK Izabela Kopeć. Specjalizuje się w produkcji 
muzycznej i organizacji polskich i zagranicznych koncertów z muzyką ka-
meralną, oratoryjną oraz classical-crossover. Jest członkiem Związku Ar-
tystów Wykonawców, Stowarzyszenia Autorów ZAIKS oraz Związku Produ-
centów Audio-Video ZPAV. W 2013 r. była stypendystką Prezydenta Miasta 
Stołecznego Warszawa.

Mezzo-soprano singer and music producer. For the past 5 years she has 
been developing her company Artmus-IK Izabela Kopec. She specializes 
in music production and organization of Polish and foreign concerts of 
chamber music, oratorio and classical-crossover. She is a member of the 
Association of Performing Artists, the Association of Authors ZAIKS and Pro-
ducers Association Audio-Video ZPAV. In 2013 she was awarded the Mayor 
of Warsaw scholarship.

Anna Jędrzejczyk 
www.promont.com.pl PHU “PROMONT”

Agnieszka Kacuba-Stekert
www.ambas.pl SKY-INVEST

Martyna Kasela
www.drkasela.pl Slim Group

Ewa Kochańska
www.proakademia.eu  Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

Izabela Kopeć
www.izabelakopec.eu Biuro ARTMUS-IK
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Pierwsza Dama Polski w latach 1995-2005, założycielka i prezeska Fundacji 
„Porozumienie Bez Barier”. Prawniczka, członkini wielu organizacji między-
narodowych, honorowa patronka wielu inicjatyw o zasięgu światowym. Ini-
cjatorka i organizatorka wielu kampanii prozdrowotnych (rak piersi, choroby 
serca, cukrzyca, AIDS). Honorowa przewodnicząca polskiego oddziału Vital 
Voices. Prowadzi szkolenia dla kobiet wychodzących z bezrobocia, a także 
szkolenia wizerunkowe.

The First Lady of Poland (1995-2005). Founder and President of the Com-
munication Without Barriers Foundation. Jolanta is a lawyer and member 
of numerous international organizations. Initiator of health awareness 
campaigns (breast cancer, heart diseases, AIDS). Social activist and an ad-
vocate of women’s involvement in political and social scene. Co-founder of 
the Congress of Women. She is an honorary president of the Polish section 
of Vital Voices.

Współzałożycielka YES Biżuteria, do której należy sieć 111 salonów jubi-
lerskich. Stworzyła Galerię YES, promującą sztukę złotniczą i polski design, 
w której odbyło się ponad sto wystaw, organizowanych m.in. we współ-
pracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu. Stworzyła unikatową, prywatną 
Kolekcję Współczesnej Polskiej Sztuki Złotniczej oraz Kolekcję Biżuterii Et-
nicznej. Jest mecenasem sztuki i filantropem, wspiera artystów oraz działa 
charytatywnie.

The co-founder of YES jewellery company. Together with other owners of 
the firm, she qualified for the final ten of the prestigious competition Ernst 
& Young The Entrepreneur of the Year 2011. Maecenas of art, philanthro-
pist, she also supports artists and acting charities. Her other passion is pho-
tography. A collection of photographs by Magdalena have been exhibited 
at a number of galleries.

Prezes zarządu i główny udziałowiec firmy „EKO - HORYZONT” Sp. z o.o. Ma-
gister inżynier budownictwa lądowego z uprawnieniami do projektowania 
i wykonawstwa w zakresie konstrukcji budowlanych, bez ograniczeń. Rze-
czoznawca w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów 
Budowlanych NOT, delegat SITPMB NOT na XVI kadencję (2014-2018), czło-
nek Komisji Rewizyjnej Mazowieckiego Oddziału SITPMB NOT na XVI kaden-
cję (2014-2018), członek Sądu Koleżeńskiego Zarządu Głównego SITPMB na 
XVI kadencji (2014-2018).

CEO and major shareholder of Eko-Horizon. She holds a Masters of Science 
in civil engineering, and is certified to design and construct in major civil 
engineering projects. Appraiser at the Association of Engineers and Tech-
nicians Construction Materials Industry NOT, NOT SITPMB delegate to the 
sixteenth term of office (2014-2018), a member of the Audit Committee 
Mazowiecki Branch SITPMB NOT, a member of the Arbitration Board of the 
SITPMB.

Prezes zarządu Centrum Transferu Technologii EMAG sp. z o.o. Absolwent-
ka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Akademii Ekonomicznej w Katowicach  
i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od 1998 r. zarządca przedsiębior-
stwami w najtrudniejszych momentach ich działalności, całe jej życie zawo-
dowe związane jest z sektorami nauki i biznesu. W 2010 r. stworzyła i suk-
cesywnie budowała spółkę Centrum Transferu Technologii EMAG sp. z o.o.

Chairwoman and CEO of Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. 
(EMAG Technology Transfer Centre LLC.), a graduate of Silesian Universi-
ty of Technology in Gliwice, University of Economics in Katowice and WSB 
School of Banking in Poznań. All of her professional life was related to the 
sector of science and business. In 2010 she set up and successively built the 
company Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. (EMAG Technol-
ogy Transfer Centre LLC).

Prezes i założycielka Grupy Kotrak. Członkini klubu Lady Business Club. 
Grupa Kotrak powstała w 1991 r., kiedy rynek IT w Polsce zaczynał się roz-
wijać. Na początku była to kilkuosobowa instytucja. Dziś Grupę tworzy kil-
ka spółek, które skupiają swoją działalność w czterech głównych obszarach 
IT (ERP, MSP, oprogramowanie medyczne, programowanie na zamówie-
nie). Spółka była nagradzana m.in. „Diamentami” miesięcznika „Forbes” 
oraz „Gazelami Biznesu”.

President and founder of Kotrak Group. Member of the Lady Business Club. 
Kotrak Group was founded in 1991, when polish IT market was just at the 
beginning of its development. It comprises several companies focusing on 
four main IT areas (ERP, Medium and Small Enterprises, medical software 
and customized software development). Kotrak Group was awarded nu-
merous prizes, mainly by Forbes Diamonds (Diamenty Forbes’a) and Busi-
ness Gazelles (Gazele Biznesu).

Irena Kurdziel
www.kotrak.com Kotrak Bis

Jolanta Kwaśniewska
www.fpbb.pl Fundacja “Porozumienie Bez Barier”

Maria Magdalena Kwiatkiewicz
www.yes.pl YES Biżuteria

Anna Kosińska-Gozdek
www.eko-horyzont.com EKO - HORYZONT

Anna Kubańska
www.cttemag.pl Centrum Transferu Technologii EMAG

2014

http://www.kotrak.com/
http://www.fpbb.pl/
http://www.yes.pl/
http://www.eko-horyzont.com/
http://www.cttemag.pl/


19www.ambas.pl

100 Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 2014
przy Zarządzie Krajowym PTE

Radca prawny, doradca podatkowy oraz wspólniczka w kancelarii Adwo-
kaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólni-
cy. Połączenie kompetencji radcy prawnego oraz doradcy podatkowego 
pozwala zapewnić klientom kancelarii kompleksową obsługę zarówno 
prawną, jak i podatkową. Odpowiada za kontakty kancelarii z członami 
International Alliance of Law Firms.

Lawyers, tax advisor and business partner at the law firm Izabella Żyglicka 
and Partners. The combination of competencies of a legal counsel and tax 
advisor provide her clients with comprehensive services. She is responsible 
for office contacts with members of the International Alliance of Law Firms.

Założycielka i współwłaścicielka spółek Metal-Master i Flaris z Jeleniej 
Góry. Inicjatorka powstania Flaris Lar 1, odrzutowca kompozytowej kon-
strukcji, którego wydajność i ekonomia są wypadkową nowoczesnej tech-
nologii i wyjątkowej aerodynamiki. Otrzymała nagrodę PARP „Innowacyj-
ny Projekt Branży Lotniczej”, tytuły „Lider Przedsiębiorczości Roku 2013”  
i „Best Innovation 2013/2014”. W kategorii Produkt Roku zajęła 1 miejsce 
w plebiscycie „Lotnicze Orły 2013”.

She is a graduate of German Philology and author of a thematic German 
dictionary and Polish-German phrasebook. In 2000 she founded Met-
al-Master which manufactures, produces and develops parts used for cars 
and the wider metal industry. In 2009 she began developing the light pri-
vate jet Flaris Lar 1 which is currently at the batch production stage. She 
has been awarded multiple prizes including Leader of Innovation in 2013.

Założycielka, właścicielka Hotelu Iskierka Business & Spa oraz Restauracji 
Rock & Roll Cafe & Pizza, Restauratorka. Kobieta sukcesu, niebojąca się wy-
zwań. Od 15 lat prowadzi prężnie prosperujący, popularny i rozpoznawalny 
hotel. Otrzymała wyróżnienie od Prezydenta Miasta Mielca dla Firmy Ho-
tel Iskierka Bussines & SPA w roku 2012.

Founder and owner of Iskierka Hotel Business & Spa and of the Rock & 
Roll Cafe & Pizza Restaurant. A woman of success, not afraid of challenges. 
For the past 15 years she has been the owner of her successful hotel. In 
2012, she received a distinction from the Mayor of the city for her work at 
Iskierka Hotel Business & Spa.

Absolwentka SGPiS, doktorat na SGGW. Współzałożycielka Business 
Centre Club. Od 24 lat jest prezesem firmy BAA Polska, zajmującej się 
doradztwem biznesowym, w tym restrukturyzacjami i przekształceniami 
przedsiębiorstw, transakcjami kupna-sprzedaży podmiotów gospodar-
czych, plasowaniem spółek na rynku publicznym, pozyskiwaniem kapitału 
na rozwój, znajdywaniem miejsca na rynku oraz partnerów dla nowych, 
innowacyjnych przedsięwzięć i pomocą przy sukcesji firmy.

Graduate of the Main School of Planning and Statistics (currently Warsaw 
School of Economics). She holds a PhD from the Warsaw University of Life 
Sciences. For 24 years, she has been president of BAA Polska that operates 
as a business advisory service. She is a co-founder of the Business Centre 
Club (BBC). She also holds the function of the Minister of Treasury and Pri-
vatisation in the Economic Shadow Cabinet of the BBC.

Właścicielka i prezes zarządu firmy Sting Communication, która produkuje 
filmy fabularne, seriale i programy telewizyjne. Organizuje koncerty, me-
cze, a najnowszy projekt to spektakl taneczny „I MOVE YOU” w Teatrze 
Studio Buffo. Radca prawny, członkini Polskiej Akademii Filmowej, dzia-
łaczka społeczna – kieruje „Towarzystwem Przyjaciół Ukrainy” i własną 
Fundacją „Z Nadzieją”. W tym roku kandydowała do Parlamentu Europej-
skiego w województwie łódzkim.

Owner and president of the board of Sting Communication, which produc-
es feature films, TV shows, organizes concerts and sporting events. Her 
latest project is the dance performance “I move you” – showing at Buffo 
Theatre. She is a lawyer, a member of the Polish Film Academy and social 
activist - manages the “Society of Friends of Ukraine” and her own Founda-
tion “With Hope”. This year she was on the list for the European Parliament 
in Łódź.

Grażyna Majcher-Magdziak
www.baa.com.pl BAA Polska

Weronika Marczuk
www.sting.pl Sting Communication

Ewa Lejman
www.kpr.pl Żyglicka i Wspólnicy

Sylwia Ładzińska
www.flaris.pl Flaris

Iwona Ławruk
www.hoteliskierka.com.pl  Hotel Iskierka Business & SPA
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Od 11 lat prezenterka telewizyjna, a od niedawna także prezes Fundacji 
Omenaa Foundation. Właścicielka marki Ammadora, czyli mebli inspi-
rowanych sztuką, gdzie każdy przedmiot tworzony jest na indywidualne 
zamówienie. Marka powstała z połączenia miłości do antyków i sztuki. 
Odkryła, że połączenie starych elementów z nowoczesnymi technologia-
mi przynosi wspaniały efek,t a meble są wyjątkowe i niepowtarzalne. Przy 
tworzeniu mebli współpracuje z artystami.

A TV presenter and chairperson of the Omena Foundation. Owner of the 
Ammadora brand which specialises in design and manufacture of com-
missioned bespoke furniture. Her brand is based on Omena’s passion for 
antiques and art. Her beautifully crafted designs are often characterised by 
a combination of antique elements with modern technologies. Through-
out the whole production process Omena works closely with the artists 
involved in the project.

Współwłaścicielka i dyrektor zarządzająca studia strategicznego i kreatyw-
nego mobee dick, realizującego projekty rozwiązań mobilnych, które wy-
różnia mądry i piękny UX design. W branży interaktywnej od 10 lat. Współ-
pracowała m.in. z NIVEA, Żabka Polska, Orange, Play, BZ WBK, Raiffeisen 
Bank, ING Bank, TUI, PKP. Autorka bloga jestem.mobi. Współautorka 
książki „E-marketing”, wydanej przez PWN. Wykładowca, szkoleniowiec, 
jurorka Mobile Trends Awards.

Co-owner and managing director of Mobee Dick, a creative & strategic 
studio for the mobile phone market. She implemented internet projects 
with the cooperation of: NIVEA, Żabka Polska, Orange, Play, Meritum 
Bank, BZ WBK, Raiffeisen Bank, ING Bank, Wirtualna Polska, Answear.com, 
Mars, TUI, PKP. The author of a blog, jestem.mobi. Frequent speaker on 
mobile-related conferences, trainer, lecturer. The co-author of PWN’s book 
E-Marketing. Member of MTA’s jury.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Work Service International Sp. z o.o., 
prezes zarządu People Care, Krajowe Centrum Pracy, wiceprezes zarządu 
Fundacji Work Service. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocła-
wiu, programu studiów managerskich w Canadian Management Institute 
i Harvard Business Review, oraz zeszłoroczna absolwentka Advanced Ma-
nagement Program na IESE Business School w Barcelonie. Od 2012 r. jest 
prezesem firmy Baby&Care.

Chairman of the Supervisory Board Work Service International, CEO of Peo-
ple Care, National Centre for Work, Executive Vice President of the Founda-
tion Work Service. A graduate of the University of Economics in Wroclaw, 
managerial studies at the Canadian Management Institute and the Harvard 
Business Review, and the Advanced Management Program at IESE Business 
School in Barcelona. Since 2012 she has been president of Baby & Care.

Członek Zarządu Mokate S.A. Przedstawicielka czwartego pokolenia wła-
ścicieli grupy firm Mokate, obejmującej 9 przedsiębiorstw w Europie. Od 
2009 r. zajmuje się strategią, innowacjami produktowymi i marketingiem 
na rynku herbat. Przewodzi zespołowi krajowych i zagranicznych specja-
listów z branży FMCG. Mokate zajmuje czołowe miejsce wśród produ-
centów kawy, herbaty i półproduktów spożywczych i jest jedną z bardziej 
rozpoznawalnych polskich marek za granicą.

Member of the board at Mokate. A representative of the fourth generation 
owners of the Mokate group of companies, which includes 9 companies in 
Europe. Since 2009 Sylwia has been involved in strategy, product innova-
tion and marketing in the beverage industry. She leads a team of national 
and international experts in the FMCG sector. Mokate is a leader in the pro-
duction of coffee, tea and intermediate food products and is a well known 
Polish brand abroad.

Założycielka i dyrektor metodyczny Centrum Nauczania Języka Angiel-
skiego LINGUA w Oświęcimiu, właścicielka Centrum Doskonalenia Służb 
Społecznych ATTICUS. LINGUA organizuje szkolenia językowe dla środowi-
ska biznesu na terenie całej Polski. Magister filologii angielskiej, jej pasją 
zawsze był język angielski. Pracuje dla Wydziału Psychologii Uniwersytetu 
w Chicago, prowadząc w Polsce badania naukowe nad podejmowaniem 
decyzji przez osoby dwujęzyczne.

Founder of the CNJA Lingua language school which organizes language 
classes for business, founder of ATTICUS training center operating in 
throughout Poland. Lucyna holds an M.A. in English and her passion has al-
ways been English. She works in the Psychology Department at the Univer-
sity of Chicago researching the decision making process by bilingual people

Sylwia Mokrysz
www.mokate.com.pl Mokate

Lucyna Momot 
www.e-lingua.com.pl Centrum Nauczania Języka Angielskiego LINGUA

Omena Mensah
www.ammadora.pl Ammadora 

Monika Mikowska
www.mobeedick.com mobee dick

Ewa Misiak
www.workservice.pl Work Service
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Założycielka i właścicielka MEMO CONSULTING w Gliwicach. Górnośląza-
czka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Ślą-
skim. W 2007 r. założyła MEMO CONSULTING, firmę, która pomaga zagra-
nicznym firmom rozwijać biznes na polskim rynku. Zawodowo i społecznie 
zaangażowana w propagowanie i wspieranie aktywności i równości kobiet 
w życiu publicznym, w tym na polu zawodowym i biznesowym. Współpra-
cuje z organizacjami pozarządowymi.

Founder and owner of Memo Consulting in Gliwice. A lawyer, entrepre-
neur – in 2007 she founded Memo Consulting, a company assisting foreign 
investors to start and grow their businesses in Poland. Ewa is involved in 
promoting and supporting active and equal participation of women in pub-
lic and professional spheres. Ewa co-operates with several NGOs.

Właścicielka Diasper Consulting w Mediolanie, business partner na Polskę 
włoskiej spółki Made to Sell. Ekspert w zakresie rozwoju międzynarodowe-
go i marektingu. Diasper Consulting doradza w zakresie promocji i rozwoju 
handlu. Made to Sell specjalizuje się we wsparciu strategicznym i opera-
cyjnym zarządów firm, w celu wzmocnienia sieci dystrybucji i handlowej. 
Współzałożycielka i prezes międzynarodowego stowarzyszenia Young Wo-
men Entrepreneurs Association.

Joanna founded Diasper Consulting, based in Milan. The company provides 
consulting on the promotion and sales development, with a particular fo-
cus on Polish and Italian markets. Made to Sell provides strategic and op-
erational support to management with the aim of achieving a tangible im-
provement in the sales performance. Co-founder and chairperson of Young 
Women Entrepreneurs Association a non profit international association.

Założycielka, właścicielka i prezes agencji PR „Dobry Nastrój Wizerunek  
w Biznesie”. Ekspert marketingu, sprzedaży i komunikacji na rynku dóbr  
i usług luksusowych z 20-letnim korporacyjnym doświadczeniem. W 2006 r. 
założyła firmę specjalizującą się w PR/PA i komunikacji wizerunkowej firm. 
Inicjatorka akcji „Wizerunek w dobrym stylu”. Promując dobry styl i etykę w 
biznesie pokazuje, że niezależnie od środowiska, w którym żyjemy i pracuje-
my - niezbędny jest dobry styl.

Founder, owner and president of PR agencies “Dobry Nastrój Wizerunek 
w Biznesie”. Marketing, sales and communications expert in the market of 
luxury goods and services with 20 years of corporate experience. In 2006 
she established a company specializing in PR / PA and image communi-
cation companies. Initiator of the “Wizerunek w dobrym stylu” project. 
Promoting good style and ethics in business shows that regardless of the 
environment in which we live and work - good style is necessary.

Właścicielka Centrum Pingwinek, portalu rodzicecafe.pl i Professional 
BABS grupa doradcza. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, przedsię-
biorca, trener rozwoju osobistego, terapeuta. Chęć dzielenia się wiedzą 
zdobywaną od najlepszych oraz własnym doświadczeniem doprowadziły 
do projektu „Ona na swoim”, w którym jestem mentorem dla kobiet roz-
poczynających działalność.

A graduate of the University of Lodz, entrepreneur, personal development 
coach and therapist. Owner of the Center Pingwinek and parenting por-
tal www.rodzicecafe.pl. After receiving a special award “Businesswoman 
of the Year 2013” she started “Professional BABS”, whose main goal is to 
help people start a business. Willingness to share her knowledge and ex-
perience have led to the “On her own” project in which she is a mentor for 
startups by women.

Doświadczony wydawca, dziennikarka i fotoreporterka. Założycielka „Ma-
gazynu Świat Podróże Kultura” – lifestylowego magazynu, skierowanego 
przede wszystkim do miłośników podróżowania. Jedynego w Polsce luksu-
sowego magazynu turystycznego, dostępnego bezpłatnie zarówno w wer-
sji drukowanej, jak i on-line. Zajmuje się też działaniami PR i organizacją 
wydarzeń specjalnych, eventów komercyjnych oraz współpracą z mediami 
ogólnopolskimi i regionalnymi.

An experienced editor, journalist and photojournalist. Founder of the 
“World Travel Magazine Culture” - lifestyle magazine, aimed primarily at 
travel enthusiasts. Poland’s only luxury travel magazine, available free of 
charge, both in print and on-line. She also manages PR activities and orga-
nizes special events, commercial meetings and cooperates with the media 
nationwide and regional authorities.

Ewa Mróz
www.memo-net.pl MEMO CONSULTING 

Joanna Musialik Diasper
www.diasper.eu Diasper Consulting

Izabela Nowakowska
www.pingwinek.com.pl Centrum Pingwinek 

Małgorzata Nowak-Lis
www.dobrynastroj.com Dobry Nastrój Wizerunek w Biznesie

Dorota Olendzka
www.magazynswiat.pl Magazyn Świat Podróże Kultura
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Absolwentka Politechniki Warszawskiej, pracownik naukowy Instytutu Prze-
mysłu Organicznego w Warszawie, inżynier do spraw rozwoju w ABB Cables 
AB, absolwentka kursów Business School z ukierunkowaniem na międzyna-
rodowy marketing. Prowadziła prace badawcze i rozwojowe na Politechnice 
w Trondheim i w Finskim Instytucie Naukowym VTT. Prowadzi firmę Maria 
Olsson Konsult. Działaczka polonijna, organizatorka Polskiego Klubu Kobiet 
Sukcesu i Forum Kobiet Biznesu.

Maria graduated from Warsaw University of Technology. She is a researcher 
at the Institute of Industrial Organic Chemistry in Warsaw, Business Devel-
opment Engineer at ABB Cables AB, Business School graduate. Maria runs 
her company Maria Olsson Konsult. She conducts research at the Technical 
University in Trondheim and the Technical Research Centre in Finland. Polo-
nia activist, organizer of the Success Women’s Polish Club and the Women’s 
Business Forum.

Właścicielka firmy FashionCreator.pl, która ma być najnowocześniejszym 
modowym miejscem w sieci. Platforma on-line oparta o skanowanie i roz-
poznawanie obrazu będzie jak wirtualny stylista. FC ma także pokazywać 
trendy modowe z wybiegów i odpowiedniki z półek sklepowych. Częścią 
serwisu będę aplikacje mobilne - Skanery Stylizacji i Sylwetki. Dla firm to 
niepowtarzalne narzędzie do prezentacji swoich produktów i dotarcie do 
odbiorcy.

Owner of FashionCreator.pl which aims to become the most innovative 
digital media platform for fashion. Based on body scanning and image rec-
ognition technologies FC will be like a virtual stylist providing personal ad-
vice to consumers as well as suitable product ranges. FC will also highlight 
fashion trends from the catwalks and store shelves. Part of the service will 
be mobile scanners. For companies this will be a unique marketing and 
promotion tool.

Partner zarządzający Kancelarii Ożóg Tomczykowski, licencjonowany do-
radca podatkowy. W latach 1989-2003, jako dyrektor departamentu, a na-
stępnie wiceminister w Ministerstwie Finansów, współtworzyła i nadzoro-
wała polski system podatkowy. Ma wieloletnie doświadczenie w prawnym 
oraz ekonomiczno-finansowym doradztwie podatkowym. Jako ekspert 
współpracuje m.in. z administracją rządową i samorządową, organami 
władzy publicznej oraz organizacjami biznesowymi.

Irena Ożóg, Ph.D. is a licenced tax advisor. She held the position of Director of 
the Direct Taxes Department at the Ministry of Finance for 9 years then was 
promoted to Deputy Secretary. Irena has over twenty years experience in 
cooperation with domestic and foreign businesses and financial institutions.  
Ozog Tomczykowski is one of the leading tax law firms in the market.

Wiceprezes rodzinnej spółki Pneumat System (na rynku od 1976 roku). 
Firma, która łączy działalność handlową, produkcyjną i techniczno-usłu-
gową w zakresie pneumatyki, pod jej okiem rozwija się i zachowuje ciepły, 
kobiecy klimat. Odgrywa wiele ról – jak sama podkreśla, „lata nad firmo-
wym gniazdem”, dba o dobrą atmosferę i wizerunek firmy. Działa m.in. 
w Stowarzyszeniu Inicjatyw Firm Rodzinnych i Wrocławskiej Radzie Kobiet 
przy prezydencie Rafale Dutkiewiczu.

Vice president of the family company Pneumat System (established 1976). 
The company combines commercial, manufacturing and technical services 
in the field of pneumatics. She has many roles - as she emphasizes, “the 
flies over the company’s nest”, takes care of the good atmosphere and 
image of the company. Her works include Business Initiatives at the Asso-
ciation of Family and Women’s Council of Wroclaw Rafal Dutkiewiczu the 
president.

Właścicielka salonu „Studio La Mirage” w Katowicach. Laureatka konkursu 
fryzjerskiego „Kreator” 2003. Mistrz fryzjerstwa, uczestniczka prestiżo-
wych akademii oraz seminariów fryzjerskich w kraju i za granicą, m.in. 
we Francji, Włoszech oraz Wielkiej Brytanii. Brała udział w Mistrzostwach 
Świata we Fryzjerstwie w Mediolanie, Mistrzostwach Polski Fryzjerów, 
Mundialu w Paryżu. Swój pierwszy salon otworzyła już w 1996 roku.

Owner of the hair salon “Studio La Mirage” in Katowice. The Winner of the 
hair contest “Kreator” 2003 as well as the Master of Hair Design. She took 
part in many prestigious hairdressing academies and seminars not only in 
the country but also in France, Italy and Great Britain. She has participat-
ed in the World Hairdressing Championship in Milan, Polish Hairdressing 
Championship and the World Cup in Paris. In 1996 she opened her first 
hair salon.

Magdalena Orzechowska
www.fashioncreator.pl FashionCreator.pl

Irena Ożóg
www.ozog.pl  Kancelaria Ożóg Tomczykowski 

Bożena Pachura
www.pneumat.com.pl Pneumat System 

Monika Zdzisława Parypa
www.lamirage.com.pl Studio La Mirage

Maria Olsson
www.scanarc.se Maria Olsson Konsult
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Doświadczony CEO, doradca biznesowy, wydawca i dziennikarka. Założy-
cielka i redaktor naczelna „Pangea Magazine”, prestiżowego polsko-an-
gielskiego magazynu publikowanego w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach 
Zjednoczonych. Prezes Pangea Network Scotland – międzynarodowej 
organizacji non-profit mającej na celu pobudzanie przedsiębiorczości, 
rozwijanie kulturalnej świadomości i promowanie edukacji, aby łączyć  
i wspierać młodych profesjonalistów na świecie.

Experienced CEO, business advisor, publisher and journalist. Founder and 
Editor-in-Chief of Pangea Magazine - the largest Polish-English magazine in 
the UK and USA. President of Pangea Network Scotland - an international 
non-profit organisation which aims to catalyse entrepreneurship, develop 
cultural awareness and promote education in order to connect & empower 
young professionals.

Założycielka i prezes zarządu rodzinnej spółki TORQWAY, która wdraża 
produkcję innowacyjnego pojazdu dwukołowego poruszanego siłą mięśni. 
Wcześniej, od 1999 r., była prezesem zarządu i właścicielką firmy Intelink 
Sp. z o.o., zajmującej się budową sieci internetowych (kablowych, radio-
wych i światłowodowych), która została sprzedana w całości spółce gieł-
dowej. Od 2009 r. właścicielka i prezes Metallink Sp z o.o, zajmującej się 
budową urządzeń mechanicznych.

Founder and CEO of the family company Torqway, which implements the 
production of innovative two-wheeled vehicles, driven by muscle power. 
From 1999, she was chairman of the board and owner of the company In-
telink, engaged in the construction of Internet networks (cable, radio and 
fiber optic), which was sold in its entirety listed company. Since 2009 she 
has been the owner and president Metallink a company dealing with con-
struction machinery.

Założycielska i właścicielka Kancelarii Adwokackiej Anna Patocka-Sekulska 
w Warszawie. Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absol-
wentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada bogate 
doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów w sporach sądowych 
w sprawach gospodarczych, cywilnych oraz z zakresu prawa pracy. Zajmuje 
się także bieżącą obsługą spółek działających zarówno na rynkach lokal-
nych, jak i międzynarodowych.

A lawyer, owner of the legal firm Anna Patocka-Sekulska, a member of 
the Bar Association in Warsaw. She is a graduate of the Faculty of Law at 
the University of Warsaw. Anna has extensive experience in representing 
clients in litigation in matters of economic, civil and labour law. Advises 
clients at all stages of business activities such as; establishing a company, 
negotiation of contracts and company restructuring.

Prezes Agencji Impresaryjnej Igo-Art, która od 2006 r. organizuje najwięk-
sze imprezy modowe oraz konkursy piękności w Łodzi i w Polsce, zajmuje 
się produkcją m.in. ogólnopolskiego wydarzenia modowego, mającego na 
celu wyłonić najlepszą modelkę – The Look Of The Year, czy konkursu Miss 
Polonia. Igo-Art organizuje także wydarzenia specjalne, eventy komercyjne 
i pokazy mody, współpracując z mediami ogólnopolskimi i regionalnymi.

Since 2006 the Igo-Art Agency has organized the biggest fashion events and 
beauty contests in Łódź, as well as in Poland. Igo-Art produces nationwide 
fashion event searching for the best model - The Look Of The Year/Miss 
Polonia beauty contest. Igo-Art also organises fashion shows, commercial 
and special events, all in cooperation with nationwide and regional media.

Menedżer ds. hotelowych i pozyskiwania inwestorów Maksimum sp. z o.o. 
Holding S.K.A. Dyrektor Jurajskiego Klastra Turystyki w Ogrodzieńcu. Pre-
zes Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Społeczna w Ogrodzieńcu. Prezes 
spółdzielni JOUTAROR w Ogrodzieńcu. Prawnik, studia MBA, współorgani-
zatorka konferencji i akcji charytatywnych, inicjatorka akcji społecznych, 
organizatorka międzynarodowego forum gospodarczego na jurze, współ-
twórca lokalnej gazety „W Sercu Jury”.

Hotel manager in Maksimum Holding S.K.A, Director of the Jurajski Klaster 
Turystyki in Ogrodzieniec, chairperson of the Stowarzyszenie Lokalna Orga-
nizacja Społeczna and of the Joutaror Collective in Ogrodzieniec, Participant 
and organiser in numerous conferences and charitable actions, initiator of 
the Jura International Economic Congress, she cooperates with “W Sercu 
Jury”. She was awarded the Minister’s Medal for merits in touristic field.

Beata Paszke-Sobolewska
www.torqway.com TORQWAY

Anna Patocka-Sekulska
www.adwokatpatocka.pl Kancelaria Adwokacka Anna Patocka-Sekulska

Jadwiga Piątek-Włodarczyk
www.thelookoftheyear.pl Agencja Impresaryjna IGO-ART

Anna Pilarczyk-Sprycha
www.jurajskiklaster.pl Jurajski Klaster Turystyki

Kinga Plich
www.pangeamagazine.com Pangea Magazine 
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Tancerka, choreograf, absolwentka Warszawskiej Szkoły Baletowej, sty-
pendystka broadwayowskiej szkoły tańca i paryskiej rewii, twórczyni 
pierwszej w Polsce grupy tańca nowoczesnego SABAT. W 2002 r. stworzyła 
Teatr Sabat, pierwszy i jedyny w Polsce teatr rewiowy, w którym bywają 
znakomici goście zarówno z kraju, jak i z zagranicy Laureatka wielu nagród, 
odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi za propagowanie polskiej kul-
tury w świecie.

Dancer, choreographer, graduate of the Warsaw School of Ballet, schol-
arship holder of Broadway dance school and the Paris revue, creator of 
Poland’s first modern dance group Sabbath. In 2002, she founded Sabat 
Theatre, the first and only Polish theater revue, which often welcomes dis-
tinguished guests and celebrities from both home and abroad. Winner of 
numerous awards including the Gold Cross of Merit for promoting Polish 
culture in the world.

Założycielka, współwłaścicielka i dyrektor handlowy Zakładu konfekcjono-
wania i przetwórstwa miodu Pasieka PUCER. Ekonomistka,15 lat zajmo-
wała się rachunkowością. Pozyskała środki z funduszy unijnych, w 2011 r. 
otworzyła zakład konfekcjonowania i przetwórstwa miodu. Wprowadziła 
na rynek ekskluzywną markę miodów Pasieka PUCER. Mazurski miód 
akacjowy z poziomkami odniósł sukces zdobywając wiele prestiżowych 
nagród i wyróżnień.

Founder, co-owner and commercial director of the Honey Packaging and 
Processing Plant Pucer Apiary An economist, for 15 years she practiced as 
an accountant. She has raised money from EU funds and in 2011 she set 
up a honey packaging and processing plant launching several products. 
Her exclusive brand of Masurian acacia honey with wild strawberries has 
achieved spectacular success winning many prestigious awards and gour-
met hearts all over the world.

Właścicielka NOVAERA, producent żywności i doradca zdrowia. Autorka 
książki „Życie jest łatwo żyć”. Społeczny przedsiębiorca, wizjonerka i lider, 
inspiruje i pomaga ludziom rozwijać swój potencjał. Absolwentką MBA na 
uniwersytecie w Lund. Od 40 lat mieszka i prowadzi firmę w Szwecji, gdzie 
rozwija wraz ze szwedzkimi ekspertami nowe projekty w celu zapewnienia 
zdrowej żywności, naturalnego rozwoju środowiska oraz poprawy zdrowia 
ludzi i ich dobrobytu.

The founder of Novaera. Gluten- and lactose-free food producer and con-
sultant in health. Together with Swedish experts and a number of former 
Eastern European countries Teresa develops new health food products that 
are natural, environmentally sustainable and promote health and wellbe-
ing. Teresa holds an MBA from Lund University in Sweden. She has written 
the book “Life is easy to live”.

 Doktor nauk, od roku 1999 zdobywała doświadczenia jako starszy konsultant 
w St. James’s Place Wealth Management. Była również konsultantem finan-
sowym w Grupie Zurich Financial Services w Londynie. Specjalizuje się między 
innymi w zarządzaniu majątkami prywatnymi, funduszami powierniczymi  
i inwestycjami zagranicznymi. Kształciła się na Uniwersytecie Warszawskim  
i London School of Economics. Jest członkiem wielu prestiżowych organizacji, 
w tym Personal Finance Society (Instytut Dyrektorów w UK).

Since 1999, Leonarda, PhD has practiced as a senior consultant at St James’s 
Place Wealth Management. She was also financial consultant at Zurich Finan-
cial Services Group in London. She specialises in private wealth management, 
offshore trusts and investments, amongst others. She was educated at War-
saw University and London School of Economics. She is a member of several 
prestigious organisatios including the Personal Finance Society and Institute 
of Directors in UK.

Założycielka i liderka Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie. 
Realizuje spektakularne projekty interaktywnego upamiętniania w prze-
strzeni publicznej wybitnych kobiet „Uliczka cieszyńskich kobiet” oraz zasłu-
żonych mężczyzn na „Szlaku tolerancji”. Integruje kobiety z polskiej i czeskiej 
części Śląska Cieszyńskiego organizując Kongresy Kobiet Śląska Cieszyńskie-
go. Zainaugurowała powołanie KIWI, czyli Kobiecego Inkubatora Wiedzy  
i Innowacyjności.

Since 1999, Leonarda, PhD has practiced as a senior consultant at St. James’s 
Place Wealth Management. She was also financial consultant at Zurich Fi-
nancial Services Group in London. She specialises in private wealth manage-
ment, offshore trusts and investments, amongst others. She was educated 
at Warsaw University and London School of Economics. She is a member of 
several prestigious organisations including the Personal Finance Society and 
Institute of Directors. 

Małgorzata Potocka
www.teatr-sabat.pl Teatr SABAT Małgorzaty Potockiej

Małgorzata Pucer
www.pasiekapucer.pl Pasieka PUCER 

Teresa M. Rask 
www.novaera.se Novaera 

Roma Rojowska
www.klubkobietkreatywnych.pl Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie

Leonarda Reut
www.rhwm.co.uk St. James’s Place Wealth Management
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Właściciel Rowińska Business Coaching. Mówca motywacyjny, trener, 
coach, przywódca, autorka książek „Etat, biznes tradycyjny czy marketing 
sieciowy”, „Buduj swoje życie odpowiedzialnie i zuchwale”, „Kobieta Nie-
zależna”, „Zejdź z kanapy”. Zarządzała zespołem 3500 osób, przez 13 lat 
współpracując z koncernem kosmetycznym. Przeprowadziła setki szkoleń  
i pomogła tysiącom osób zwiększyć pewność siebie.

A motivational speaker, coach, leader, and author of the books Full time 
job, Traditional business and Multi-level marketing, ‘Build your life respon-
sibly and boldly’ and ‘An independent woman’ and ‘Get off the couch!’. 
Kamila managed a team of 3.500 while working for a cosmetic concern for 
13 years. She conducted hundreds of trainings helping thousands to re-
lease their potential, raise their self-awareness, self-discipline and create 
leadership skills.

Właścicielka, przewodnicząca Rady Nadzorczej JARS. Absolwentka SGH, 
studia podyplomowe z zarządzania jakością w Austrii, audytor i manager 
jakości. JARS Sp. z o.o. to największe polskie laboratoria z akredytacją 1000 
metodyk do badań środowiska, żywności, kosmetyków i chemii gospodar-
czej uzupełnionych dodatkowo konsultingiem, audytami, opracowaniami, 
ekspertyzami oraz operatami środowiskowymi.

The owner and chairperson of the supervisory board of JARS. A graduate of 
the Warsaw School of Economics, postgraduate studies of quality manage-
ment in Austria, Auditor and Quality Manager. JARS Ltd. is the largest Polish 
lab with accreditation in 1000 methodologies for environment, food, cos-
metics and household chemical analyses supported by consulting, audits, 
studies, expertise and environmental surveys.

Właścicielka firmy doradztwa komunikacyjnego w Warszawie. Ekspertka  
w zakresie komunikacji korporacyjnej i tworzenia strategii marketingo-
wych. Specjalizuje się w projektach pozycjonowania osób i marek. Po dzie-
sięciu latach pracy na dyrektorskich stanowiskach w międzynarodowych 
korporacjach założyła własną firmę. Doradza polskim i międzynarodowym 
przedsiębiorcom w budowaniu ich pozycji na rynku. Wieloletni członek 
zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

The owner of communications consultancy in Warsaw. A corporate com-
munication and marketing strategy expert, specializing in personal and 
corporate positioning projects. After 10 years of managerial positions in 
multinational companies, Anna decided to set up her own consultancy. 
Long term board director of Forum Odpowiedzialnego Biznesu (Forum of 
Responsible Business), she strongly believes in corporate socially respon-
sible investments.

Menadżer ryzyka w Royal Bank of Scotland i Dyrektor Polish Professionals 
Forum. Specjalizuje się w przestępstwach finansowych. Jednocześnie 
założycielka i dyrektor firmy Polish Professionals Forum, która powstała  
w 2012 r. w Wielkiej Brytanii, aby wspierać, inspirować i promować pol-
skich profesjonalistów w Europie. Dużo podróżuje i zajmuje się działalno-
ścią dobroczynną; ostatnio ofiarowała swój serwis tybetańskiej społecz-
ności w Indiach.

Global Risk Manager - Royal Bank of Scotland/Director - Polish Profession-
als Forum. Anna is a risk manager specialising in financial crime and a social 
entrepreneur. She co-founded and directs the Polish Professionals Forum, 
a community interest company established in 2012 in the UK to support 
and promote polish professionals in Europe. A passionate traveler and pro 
bono consultant, Anna recently offered her services to the Tibetan com-
munity in India.

Właścicielka marki Kate&Kate, butiku z unikatową biżuterią. Stworzyła 
także koncept Slow Wear; uczy, że dodatki nie są wyłącznie akcesoriami, 
które uzupełniają strój, lecz mogą stać się talizmanami, które wydobędą 
twoją prawdziwą osobowość. Organizuje warsztaty Slow Wear dla firm  
i konsultacje indywidualne o tym, jak stylizować wygląd poprzez dodatki.

Owner of the brand Kate&Kate, a boutique with unique jewelry. She also 
developed the concept of Slow Wear which teaches that accessories not 
only complement a dress, but can become talismans that extract your true 
personality. Slow Wear organizes workshops for companies and individual 
consultations on how to stylize your look by accessories.

Kamila Rowińska
www.RowinskaBusinessCoaching.com Rowińska Business Coaching

Marta Rudzińska
www.jars.pl JARS

Anna Rusajczyk
www.doradztwowizerunkowe.pl Biernat Rusajczyk Doradztwo Wizerunkowe

Anna Ruszel
www.polproforum.eu Polish Professionals Forum 

Katarzyna Rychlewska
www.kateandkate.pl Kate&Kate
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Założycielka firmy „Hanna” – salonu oferującego profesjonalną stylizację 
i pielęgnację włosów. Jako pierwsza wprowadziła do Opola luksusowe 
marki, takie jak Kerastase i Sebastian. Jest członkiem Intercoiffure Polska 
i laureatką ogólnopolskiego konkursu firmy Loreal na najpiękniejszy salon 
w Polsce 2008 r. Otworzyła instytut Keraskin esthetics, świadczący usługi 
na najwyższym poziomie. Współpracuje z fundacją Rak’n’Roll „Daj Włos”.

Founder of "Hanna" salon offering professional styling and hair care. She 
introduced to Opole the luxury brands Kerastase and Sebastian. She is  
a member of Intercoiffure Poland and winner of Loreal's national competi-
tion for the most beautiful salon in Poland 2008. She opened the institute 
Keraskin esthetics, providing services at the highest level. Hanna works 
with the Foundation Rak'n'Roll "Give Hair".

Współwłaścicielka i wiceprezes firmy audytorsko-doradczej MODUS  
Sp. z o.o. w Warszawie. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, ukończyła 
liczne kursy, szkolenia i zdała egzaminy państwowe w zakresie efektywne-
go wykorzystania energii. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, 
Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001 certyfikowa-
ny przez British Standards Institution, ekspert PARP i KIGEiT, Wiceprzewod-
nicząca Zarządu sekcji SIS-SG KIGEiT.

Co-owner and vice-president of the auditing and consulting company 
Modus based in Warsaw. Member of the Association of Energy Auditors, 
Energy Management ISO 50001 Lead Auditor certified by British Standards 
Institution, expert of the Polish Agency for Enterprise Development and of 
the Polish Chamber of Commerce for Electronics and Telecommunications. 
Vice-chairman of the Board of PCCET’s Smart Grid section.

Udziałowiec, prezes zarządu w rodzinnej hurtowni instalacyjno-sanitarnej 
Grast&MTB Łazienki Instalacje Kotłownie w Warszawie. Z firmą związana 
jest od jej założenia w 1990 r., przeszła tu wszystkie szczeble kariery. Gra-
st&MTB jest dystrybutorem markowych produktów wyposażenia łazienki 
i kotłowni. Prowadzi sprzedaż hurtową, a w punktach detalicznych oferuje 
klientom usługę projektowania łazienek oraz wykończenia mieszkań pod 
klucz.

Shareholder, CEO of the family company dealing with installation and sani-
tary Grast & MTB bathrooms installations and related products in Warsaw. 
Anna has been involved with the company since its inception in 1990. Grast 
& MTB is a distributor of branded bathroom fittings and boiler rooms. In 
the wholesale and retail outlets offer customers a service bathroom design 
and full completion of apartments.

Współwłaścicielka Kosmetycznego Instytutu dr. Irena Eris w Szczecinie.  
Z wykształcenia prawnik, z zawodu menadżer branży ubezpieczeniowo- 
-finansowej, z pasji przedsiębiorca. Pełniła wysokie stanowiska w mię-
dzynarodowych korporacjach finansowych. Zaangażowana w projekt 
„KlasterV” łączy inicjatywy propagujące zdrowy tryb życia. Zawsze skupia 
ludzi o różnych predyspozycjach, by osiągnąć cel dzięki zespołowej kreacji. 
Inspiruje ją współpraca ze środowiskami kobiecymi.

Co-owner of Dr Irena Eris Care Institute in Szczecin. She trained as a lawyer, 
and has worked as a professional manager in the insurance and financial 
industries. She held senior positions in international financial corporations. 
She has been involved in the project KlasterV she combines initiatives to 
promote a healthy lifestyle. She enjoys bringing people of different abilities 
together to achieve commons goals. She is inspired by collaboration with 
women’s Associations.

Menedżer pierwszego dwujęzycznego niepublicznego żłobka i przedszkola 
KRAINA MARZEŃ w Opolu. Ekonomistka, przez 15 lat zajmowała się finan-
sami i doradztwem inwestycyjnym. Partnerska, dwujęzyczna placówka 
edukacyjna dla najmłodszych, którą obecnie prowadzi, wdraża i rozwija 
Program Powszechnej Dwujęzyczności metodą autorstwa Claire Selby. 
Małe dziecko jest geniuszem, a drugi język wcale nie musi być „obcy”. Jest 
pionierem realizacji tej idei.

An economist by profession. Malgorzata worked for over 15 years in the 
financial and investment advice sector. A year ago she decided to take on 
a new challenge. In partnership she is leading a bilingual kindergarten, 
which is developing a general bilingual program based on the methods of 
Claire Selby. Kraina Marzeń (Dreamland) aims to make that idea real in our 
community. This learning model will facilitate the teaching process in other 
institutions.

Hanna Ryszytyło
www.ambas.pl Salon Fryzjerski “Hanna”

Mariola Sawczuk 
www.paszportenergetyczny.com MODUS 

Milenia Sienkiewicz
www.klasterv.pl KlasterV

Anna Sendor-Urban
www.grast-mtb.pl Grast&MTB

Małgorzata Sobantka
www.kraina-marzen.pl KRAINA MARZEŃ Niepubliczny Żłobek i Przedszkole
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Absolwentka m.in. studiów MBA University of Finance and Management 
in Warsaw i doktoranckich na SGH. Coach, trener, mentor, ma 20-letnie 
doświadczenie w zarządzaniu podmiotami prawa handlowego, organiza-
cjami pozarządowymi, instytucjami centralnymi i spółkami komunalnymi. 
Inicjatorka projektów: Education for the Future, Moda na Polskę, współ-
właścicielka spółki „Wybieram Nasze.pl”, wiceprezes fundacji Alpha Insti-
tute, prowadzi własną dzałalność konsultingową.

She received an MBA from the University of Finance and Management in 
Warsaw and PhD from the School of Economics. Coach, trainer, mentor 
with 20 years experience in managing commercial law firms, NGOs, central 
institutions and municipal companies. Initiator of the project: Education 
for the Future, Fashion for Poland, co-owner of the company “Wybieram 
Nasze.pl”, vice president of the Alpha Foundation Institute, she also runs 
her consulting company.

Członek zarządu Adore HR sp. z o.o. Ekspert BCC ds. rynku pracy, czło-
nek Komisji Trójstronnej, członek zespołu dialogu społecznego oraz prawa 
pracy. Założycielka, a obecnie członek zarządu Adore HR. Mediator przy 
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Ukończyła Collegium Civitas na 
wydziale socjologii ze specjalizacja komunikacja i media oraz studia pody-
plomowe Kapitał Ludzki w przedsiębiorstwie. Pracowała jako dyrektor HR, 
menedżer i doradca zarządów.

Labour expert for Business Centre Club, member of social dialogue and la-
bour law at the government three-sided commission, founder and board 
member at Adore HR. Mediator certified by the ministry of Labour. Com-
pleted Collegium Civitas in sociology majored in media and communica-
tion, and post graduate studies in Human Capital. Dominka has worked 
as HR Director, HR Business partner as well as board advisor for various 
companies.

Partner zarządzający i założycielka EVF. Zajmuje się bankowością od 16 lat 
i łączy doświadczenie z zakresu bankowości inwestycyjnej oraz bezpośred-
nich inwestycji kapitałowych. Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami w radzie nadzorczej w różnych sektorach. Była global-
nym szefem sektora telekomów, mediów oraz IT w Raiffeisen Investment 
w Wiedniu. Wcześniej jako Principal w Europejskim Banku Odbudowy  
i Rozwoju odpowiadała za inwestycje.

Managing partner and founder of Experior Venture Fund. Kinga has been 
working in banking for the past 16 years. Her experience encompasses in-
vestment banking as well as direct equity investments. She was the Global 
Head of TMT at Raiffeisen Investment in Vienna. She was Principal Banker 
at the European Bank for Reconstruction and Development (London and 
Warsaw). Additionally she was responsible for supervising selected assets 
of EBRD’s equity portfolio.

Prezes zarządu Susan Blanche Polska, firmy specjalizującej się w sprzedaży 
sukien ślubnych w sieci salonów pod handlową nazwą Lisa Ferrera. Jest to 
jedna z największych tego typu firm w Polsce. Sieć zajmuje się sprzedażą 
sukien własnej produkcji i dystrybucją innych uznanych w świecie marek. 
Susan Blanche Polska od wielu lat ma umowę na wyłączną sprzedaż ek-
skluzywnych wyrobów amerykańskiej firmy Demetrios na terenie Polski, 
Czech i Słowacji.

CEO of Susan Blanche Poland, a company specializing in the sale of wedding 
dresses in chain stores under the trade name Lisa Ferrera. It is one of the 
largest companies in Poland. The chain sells dresses tailored by the com-
pany as well as products of other recognized brands. Susan Blanche Poland 
for many years has had an agreement for the exclusive sale of the American 
company Demetrios in Poland, Czech and Slovakia.

Absolwentka Farmacji Śląskiej AM oraz Strategii na rynku farmaceutycz-
nym Akademii Ekonomicznej. Od 2001 r. prowadzi apteki rodzinne. Jest 
współwłaścicielem i kierownikiem. Wykonując zawód z pasją stara się 
sprostać oczekiwaniom pacjentów, zapewnić jak najwyższą jakość obsługi 
i dostępność leków. Czynnie przeciwdziała złym praktykom aptekarskim. 
Kładzie nacisk na opiekę farmaceutyczną, światowy trend w branży. Śledzi 
zmiany prawa farmaceutycznego i ich skutki.

Graduate of Pharmacy and Pharmaceutical Market Strategy. Since 2001 
she has lead her family’s chain of pharmacies as co-owner and manager. 
Exercising her profession with passion she provides the highest quality 
of service and modern medicines. Actively prevents bad practices in the 
pharmaceutical industry. Emphasizes pharmaceutical care, global trend in 
the industry. She actively tracks changes in pharmaceutical law and their 
effects.

Anna Maria Somorowska
www.somorowska.pl Chakana

Dominika Staniewicz
www.adorehr.pl Adore HR

Kinga Stanisławska
www.evf.com.pl Experior Venture Fund

Halina Szponarska
www.susanblanche.com Susan Blanche Polska 

Barbara Szydlak-Grzymkowska
www.ambas.pl Apteka “Vita Farm II”
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Prezes WTC Warsaw, należącego do światowej organizacji wspierania 
międzynarodowego handlu i inwestycji WTCA. Poprzez jej agendy, z wy-
korzystaniem własnych 30-letnich doświadczeń, pomaga nawiązywać 
kontakty biznesowe i kulturalne. Uczestnicy w pracach Komisji ds. Handlu, 
Przemysłu i Rozwoju Przedsiębiorczości ONZ. Wiceprezes Zarządu Blue 
City, najnowszej generacji Centrum Biurowo-Handlowo-Rozrywkowego. 
Zaangażowana w projekty Green City i Smart Office w Warszawie.

Since 1990, Jolanta has been the President of the World Trade Center in 
Warsaw. She is a full member of the global WTC Association headquartered 
in New York, an organisation devoted to world prosperity and peace trough 
trade. She is Vice President of the board of Blue City shopping mall. She is 
involved in promotion of investments to Poland, International trade, and 
real estate developments. She enjoys theatre, classical music and art. Mar-
ried and has one daugher.

Współzałożycielka i członek zarządu innowacyjnej firmy z branży IT i eCom-
merce, która pomaga firmom sprzedającym w detalu zwiększać obroty. 
Ma 10-letnie doświadczenie jako menedżer w Procter & Gamble, RWE, 
Agros Nova, Orange, Empik, BMW Polska w sprzedaży, IT, marketingu  
i finansach. Prowadziła wdrożenie globalnie eCommerce, CRM w Proc-
ter&Gamble. Jest konsultantem biznesowym i trenerem sprzedaży, umie-
jętności liderskich i certyfikowanym mówcą motywacyjnym.

Board Member and founder of an innovative company in the IT & eCom-
merce sector, which helps small and medium size companies increase their 
sales. She has 10 years experience as manager in P&G, RWE, Agros Nova, 
Orange, Empik, BMW Poland in sales, IT, marketing and finance. She man-
aged big projects as global eCommerce and CRM implementation for P&G. 
She is an experienced business consultant and a sales & leadership trainer, 
as well as motivational speaker.

Właścicielka firmy Euro-Doradztwo, Prezeska Fundacji na rzecz Collegium 
Polonicum w Słubicach, Fundatorka Fundacji Alicji w Gronowie. Zawodo-
wo i społecznie od lat związana z III sektorem. W swojej firmie doradza  
i szkoli, ale całą swą energię kieruje w stronę organizacji pozarządowych 
jako potencjalnych miejsc pracy, form elastycznego zatrudnienia. Współ-
tworzy projekty społeczne, które mają szerokie oddziaływanie społeczne 
oraz edukacyjne.

Owner of Euro-Consulting, chairwoman of the Foundation for the Collegi-
um Polonicum in Słubice, Founder of Alice’s Foundation in Gronów. Profes-
sionally and socially associated with the public sector. Her company advis-
es and trains but her energy is also targeted towards non-governmental 
organizations, perceiving it as potential job provider with flexible forms of 
employment. She creates social projects that have social and educational 
impact.

Chief Executive Officer w Moti Investement, firmie dewelopersko-projek-
towej, która od 2005 r. tworzy i realizuje projekty domów w pełnym zakre-
sie – od pomysłu po klucz. Moti Investement łączy pasję projektowania do-
mów z charakterem, ich oryginalną aranżację z solidnością ich wykonania. 
W 2013 roku Moti Investement zostało nagrodzone w konkursie European 
Property Awards w kategorii Interior Design.

Chief Executive Officer for Moti Investment. Moti Investment is a devel-
oper-design company which helps people realise their dream home. Moti 
cares about design, construction and decoration with a real passion.  
In 2013, Moti Investement received a prize by European Property Awards  
in the interior design category.

Właścicielka firmy PPHU Duet istniejącej na rynku od 1992 roku. Firma 
początkowo zajmowała się dostarczaniem obudów górniczych do kopalni, 
sprzedażą węgla, a następnie rozszerzyła działania o usługi turystyczne. 
Mgr inż. organizacji, zarządzania i informatyki. Założycielka i prezes Sto-
warzyszenia Kultury i Turystyki Krajów Arabskich. Dwukrotna laureatka 
konkursu Śląski Kupiec Roku 2005 i 2006. Ambasador Kultury, Sztuki i Spo-
łeczności w Royal Society Group.

Owner of PPHU Duet established in 1992. An engineer, master of organi-
zation, management and computer science. The founder and president of 
the Association of Culture and Tourism of Arabic Countries. She has won  
2 contests "Silesian Trader of the Year" and was awarded with 2 diplomas 
by Marshal of Silesia. She is an Ambassador of Peace, Ambassador of Cul-
ture, Arts and Local Community of the Royal Society.

Barbara Śliwa
www.younityworld.com Younity Polska 

Magdalena Tokarska
www.fundacjacp.org Euro-Doradztwo

Iwona Trędowska
www.moti.com.pl Moti Investement

Jolanta Tourel
www.wtcwarsaw.org  World Trade Center Warsaw

Krystyna Urbańczyk
www.duet-bobrowniki.prv.pl PPHU Duet
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Od 2008 r. związana z obiektem Starej Drukarni w Poznaniu, w którym po 
zakończeniu rewitalizacji, w 2011 r. powstała Concordia Design. Centrum 
realizuje wiele unikalnych projektów z obszarów design managementu, 
kreatywności, nowoczesnego marketingu i designu. Mieści się tu również 
restauracja Concordia Taste, w której design współgra z najlepszą kuchnią 
i oryginalnym wystrojem.

Since 2008 CEO of Pro Design, a company involved in renovating Stara Dru-
karnia (Old Printing House). After revitalisation in 2011 it was reopened as 
Concordia Design, and with its exceptional atmosphere became the first 
creative, design and business centre in Poland. Concordia Design is the 
leader of many unique projects in the area of design management, creativ-
ity, modern marketing and design.

Managing Partner, założycielka i właścicielka Skyfleet Aviation Consulting. 
Związana z lotnictwem od 16. roku życia. Ma na koncie 1300 skoków spa-
dochronowych. Uprawia spadochronową akrobację zespołową, oraz jako 
jedna z kilku kobiet na świecie i jedyna w Polsce – skysurfing. Ukończyła 
filologię niderlandzką na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia pody-
plomowe z zakresu integracji europejskiej na Free University Brussels/ 
Management School Solvay.

Managing Partner, founder and owner of the Skyfleet Aviation Consulting. 
She has been active in aviation since the age of 16. A skydiver with over 
1300 jumps. She trains skydiving acrobatics and is one of very few people in 
the world and the only woman in Poland to do skysurfing. Maja graduated 
from Wroclaw University (MSc of Dutch Philology). She has a post-graduate 
diploma in European Integration at the Free University Brussels/Manage-
ment School Solvay. 

Prowadzi firmę doradztwa biznesowego Awangarda w Polsce i UK. Praw-
nik, certyfikowany trener, doradca i strateg biznesowy. Była ekspertem 
sejmowym, ma otwarty przewód doktorski z prawa. Współautorka książki 
„Administracja publiczna”. Współpracując z psychologiem Wandą Wege-
ner, twórcą nowatorskiej metody wykorzystania własnych atutów do roz-
woju biznesu, doradza jak działać skutecznie, bezpiecznie i progresywnie. 
Z jej usług korzystają największe światowe koncerny.

Lawyer, certified business coach, consultant and business strategist. She 
was an expert consultant for the Polish Parliament. Co-author of the book 
Public Administration. Runs the company Awangarda in Poland and UK. She 
helps business people to succeed on the international markets. In cooper-
ation with psychologist Wanda Wegener, the author of innovative psycho-
logical methods of running businesses she advises how to create a good, 
secure and growing business.

Założycielka i właścicielka firmy Studio Dekoracji Okien Finezja. Kreator 
wnętrz. Zakładając firmę od podstaw wdrażała najnowsze technologie de-
koracyjne, szkoliła personel. W jej studiu obsługującym instytucje, hotele, 
rezydencje, prywatne wnętrza możemy znaleźć tkaniny z całego świata 
o bardzo wyszukanym wzornictwie. Prowadzi szkolenia dla architektów, 
wspiera placówki dydaktyczne.

Founder and owner of the Window Decorations Studio ‘Finezja’. She is 
an interior designer. When establishing her company, she used the latest 
technology as well as training her staff. In her studio, which serves various 
institutions, hotels, mansions and private apartments, fabrics from all over 
the world can be found with a variety of sophisticated patterns. She runs 
training courses for architects and supports educational institutions and 
charity events.

Właścicielka firmy MobilLED, którą prowadzi od 4 lat. Mobilled to zespół 
młodych i kreatywnych ludzi, którzy dbają o oprawę audiowizualną za 
pomocą różnego rodzaju multimediów, np. ekranów LED, monitorów bez-
szwowych itp. Firma zajmuje się również produkcją filmową, tworzeniem 
niezapomnianych eventów, gal, uroczystości itp. Jej działania widoczne są 
na różnego rodzaju targach branżowych, wystawach konferencjach, impre-
zach firmowych.

The owner of the company MobilLED, established 4 years ago. MobilLED is 
a team of young and creative people who care about audiovisual binding 
using various types of media, for example LED screens, seamless moni-
tors. The company is also involved in film production, creating memorable 
events and celebrations. Its activities are shown at various trade fairs, exhi-
bitions, conferences and corporate events.

Ewa Voelkel-Krokowicz
www.concordiadesign.pl Concordia Design 

Maja Ważniewicz
www.skyfleet.pl Skyfleet Aviation Consulting

Izabela Wieczorek Renata
www.finezja.pl Finezja

Martyna Wijas
www.mobilled.com.pl MobilLED 

Aleksandra Wegener
www.wandawegener.pl Awangarda
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Absolwentka wydziału finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Wro-
cławskim. Karierę zawodową rozpoczynała w sektorze bankowym. Prywat-
nie matka dwojga dzieci, mieszka wraz z rodziną we Wrocławiu. Od czte-
rech lat pełni funkcję prezesa zarządu spółki OVOTEK, która ma wieloletnie 
doświadczenie w produkcji i przetwórstwie jaj. OVOTEK istnieje od blisko 
30 lat i jest jednym z największych producentów masy jajowej w Polsce.

Graduate of the Faculty of Finance and Accounting at Wrocław Universi-
ty. Her professional career began in the banking sector. A mother of two 
children, she lives with her family in Wrocław. She has served for 4 years 
as Chairman of the Board of Ovotek, which has many years of experience 
in the production and processing of eggs. Ovotek has operated for almost 
30 years and is one of biggest egg processing plant producers in Poland.

Współzałożycielka, dyrektor finansowy w założonej w 1997 r. firmie rodzin-
nej Alsecco, produkującej stolarkę otworową PCV i ALU. Mama wspania-
łych trzech synów. Od 20 lat próbuje znaleźć równowagę między czasem 
poświęcanym rodzinie, a firmie. Aktywnie angażuje się w działania na 
rzecz społeczności lokalnej. Wyznaje zasadę „Człowiek postępowy to dla 
mnie nie ktoś, kto jest gotowy wyruszyć, ale ten, który wie, dokąd idzie, 
kiedy wyrusza”.

Co-founder and chief financial officer for the family business, Alsecco. The 
business was founded in 1997 and produces joinery PVC and ALU. Mother 
of 3 sons, she actively engages in the activities for the local community. She 
believes in the principle ‘Progressive person for me is not someone, who 
is ready to go, but someone, who knows where to go, when one sets off.’

Prezes i dyrektor generalny BRITISH CENTRE Bożena Ziemniewicz, Marian 
Mikuś Sp.J. Ekonomistka, przedsiębiorca, menedżer, ekspert edukacji po-
zaformalnej, wiceprzewodnicząca Rady Gospodarczej WŁ. Od 21 lat pro-
wadzi BRITISH CENTRE – szkołę jęz. obcych, a obecnie również centrum 
egzaminacyjne autoryzowane przez Cambridge ELA. Działa na rzecz samo-
rządu gospodarczego, prowadzi Łódzki Salon Gospodarczy.

Co-founder and chief financial officer for the family business, Alsecco. The 
business was founded in 1997 and produces joinery PVC and ALU. Mother 
of 3 sons, she actively engages in the activities for the local community. She 
believes in the principle ‘Progressive person for me is not someone, who 
is ready to go, but someone, who knows where to go, when one sets off.’

Dyrektor zarządzający i właścicielka firmy Charm&Chic, która istnieje od 
2012 r. i oferuje m.in. wzorzyste i kolorowe tapety legendarnej Floren-
ce Broadhurst, lekkie i klasyczne meble Homes in Heaven, nowoczesne 
i eleganckie lampy MYYOUR i innych firm, dmuchane kanapy, niezwykle 
kolorowe dywany. Stawia na pomysł, produkty zrobione ręcznie, oryginal-
ny design i kolor. Dodatkowo Charm&Chic od 2014 r. produkuje akcesoria 
kuchenne pod marką „Weź mnie do kuchni”.

Managing director and owner of Charm&Chic. Charm&Chic offers a wide 
range of interior design products. They are the exclusive representative of 
Florence Broadhurst designs, Homes in Heaven and other world-renowned 
producers. They place special emphasis on a creative ideas, design color 
and hand-made products. Additionally, Charm&Chic is a producer of ex-
clusive kitchen accessories called “Weź mnie do kuchni” (Take me to the 
kitchen).

Prezes zarządu i współtwórca Phenicoptere Sp. z o.o. i marki GLOV Hydro 
Demaquillage. Jest Certyfikowanym Znawcą Diamentów HRD Antwerpii  
i właścicielką Diamond Advisory. Ekspert ds. diamentów w CNBC. Magister 
marketingu i zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała też na 
Uniwersytecie Północnej Florydy i na Politechnice w Walencji. Zdobywała 
doświadczenie w kilku międzynarodowych korporacjach na trzech różnych 
kontynentach.

CEO and co-founder of Phenicoptere and GLOV Hydro Demaquillage. 
Awarded as Startup of the Year 2012, Stylish Cosmetic 2013 and Nomi-
nation of the European Innovation of 2014. Monika is also a Certified Di-
amond Grader from HRD Antwerp and owner of Diamond Advisory. She 
holds a Masters degree in Marketing & Management from the University 
of Warsaw and has been studying at the University of North Florida and 
Politechnica De Valencia in Spain.

Jolanta Zając
www.alsecco.net.pl ZPHU “ALSECCO”

Bożena Ziemniewicz
www.british-centre.pl BRITISH CENTRE

Magdalena Zuberek-Wąsińska
www.charmandchic.com Charm&Chic

Monika Żochowska
www.glov.me Phenicoptere

Barbara Woźniak
www.ovotek.pl OVOTEK
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Agata Adamczyk 
www.adamczyk-law.pl Kancelaria Radcy Prawnego

Małgorzata Adamczyk 
www.planeta-dziecka.pl Niepubliczne Przedszkole Planeta Dziecka 

Agnieszka Adamek 
www.incell.pl Incell Media Group 

Małgorzata Adamkiewicz 
www.adamed.com.pl Grupa ADAMED 

Timea Balajcza 
www.balajcza.pl BALAJCZA Specialized Translations 

Iwona Balcewicz 
www.piekarniabalcewicz.pl Piekarnia Iwona Balcewicz 

Emilia Bartosiewicz 
www.ladybusinessclub.com Lady Business Club 

Jadwiga Bartosz 
www.klub-puchatka.pl Klub Kubusia Puchatka, Szkoła Sokrates 

Bożena Batycka 
www.batycki.pl BATYCKI 

Aniela Bednarek 
www.wsinf.edu.pl Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności 

Alina Bednarz 
www.alinabednarz.pl Sklepy i Restauracje CITY TYCHY 

Kalina Ben Sira 
www.la-perla.pl Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej La Perla

Monika Bębenek 
www.kwitnacehoryzonty.pl Kwitnące Horyzonty

Daria Biegesz 
www.bialyusmiech.com.pl Biały Uśmiech 

200 Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 2012-2013

Ambasadorki pochodzą  z różnych miejscowości na terenie całej Polski,
prowadzą działalność w różnorodnych branżach, ich firmy są różnej wielkośćci,

posiadają różne doświadczenie zawodowe i są w różnym wieku.

 
Representing all regions in Poland and various company sizes, industry sectors,

entrepreneurs backgrounds, ages, experiences.

200 Women Entrepreneurship Ambassadors 2012-2013
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Regina Bisikiewicz 
www.lmi.com.pl Leadership Management International Polska

Małgorzata Błaszczyk 
www.strefaa.pl Galeria Sztuki Współczesnej Strefa A

Halina Błażejewicz 
www.katarzynki.pl Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych KATARZYNKI 

Barbara Bogusz-Hoszko 
www.ambas.pl Usługi Ubezpieczeniowe JOANNA 

Joanna Bromboszcz 
www.rankingmlm.com Grupa Medialna 8&8 

Agnieszka Brukszo 
www.brandu.com.pl BrandU Coaching

Helena Burzyńska 
www.arhelan.com.pl Sieć sklepów ARHELAN 

Zofia Bydałek 
www.yasumi.pl YASUMI

Małgorzata Chechlińska 
www.trip.pl Grupa TRIP

Barbara Chwesiuk 
www.bialcon.pl BIALCON

Justyna Cieślikowska 
www.justynacieslikowska.com Studio Fotograficzne 

Zdzisława Dacko-Pikiewicz 
www.wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Maria Jolanta Dakowska 
www.makprint.pl MakPrint

Anna Dąbrowska 
www.cati.org.pl Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych 

Alina Dobosz-Sztuba 
www.ambas.pl P.W. Presto Bis 

Małgorzata Dołęcka 
www.linno.pl Instytut Urody LINNO

Ewa Domaradzka-Ziarek 
www.akme-v.media.pl Akme V Media

Maria Donocik 
www.interdont.com.pl INTERDONT Katowicka Szkoła Menedżerów

Sonia Draga 
www.soniadraga.com.pl Sonia Draga

Zofia Drohomirecka 
www.pozegnanie.com Pożegnanie z Afryką

Grażyna Drwięga 
www.ambas.pl Pośrednictwo Finansowe Grażyna Drwięga

Małgorzata Dudek 
www.ph-espero.pl ESPERO Dom Pod Klucz

Kinga Dudzińska 
www.marykay.pl Mary Kay Polska

Ludmiła Dziewięcka-Bokun 
www.asesor.pl Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR 

Małgorzata Fiedur 
www.marboss.pl MARBOSS 

Magdalena Fijałkowska 
www.naukabezgranic.pl NaukaBezGranic 

200 Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 2012–2013
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Magdalena Filipowicz 
www.ambas.pl Kancelaria Adwokacka Magdalena Filipowicz 

Anna Flasza 
www.mazowszemedispa.com Mazowsze Medi-Spa 

Paulina Gadomska-Dzięcioł 
www.effectivepr.pl Effective Public Relations 

Mirosława Gałan 
www.multifrigo.pl MULTI FRIGO 

Justyna Garstecka 
www.motherhood.pl Motherhood 

Teresa Garvin 
www.cleanimpressionscorp.com Clean Impressions Corp. 

Małgorzata Gąsiorowska 
www.emmahostel.pl Hostel Emma 

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz 
www.gessel.pl Kancelaria Prawna GESSEL 

Małgorzata Giza 
www.spoldzielnia-przystan.pl Spółdzielnia Socjalna Przystań 

Iwona Gnach-Olejniczak 
www.unidentunion.com UNIDENT UNION Dental Spa 

Magdalena Górska 
www.probiotics.pl ProBiotics Polska

Agnieszka Guła 
www.polskidruk.com.pl Polski Druk Publishing

Anita Ida Hawryńska 
www.calma.pl CALMA

Anna Hejka 
www.hcmgroup.pl HEYKA Capital Market Group

Barbara Hildman 
www.bielenda.pl BIELENDA Kosmetyki Naturalne

Małgorzata Jacyna-Witt 
www.twoje-okna.szczecin.pl Twoje Okna

Izabela Jaglarz 
www.vilamalia.com Vilamalia

Grażyna Jakubowska 
www.ambas.pl PHU Agnes

Ewa Jakubowska 
www.depip.eu DE Partnership in Properties

Ludmiła Jama-Voigt 
www.voigt.pl VOIGT

Anna Janczewska-Radwan 
www.medim.pl MEDIM

Ewa Janikowska 
www.concorda.pl ConCorda

Elżbieta Jeznach 
www.businesswomanlife.pl Magazyn „Businesswoman & life” 

Teresa Jonas 
www.blysk.com.pl Błysk 

Monika Jurczyk 
www.akademiaosy.pl OSA Osobista Stylistka 

Beata Kaczor 
www.orinoko-szkolenia.pl 
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Ewa Kamińska 
www.digitalstory.pl DigitalStory 

Danuta Kardaś 
www.danuta.prawojazdy.com.pl Ośrodek Szkolenia Kierowców 

Beata Karnas 
www.etctransport.pl European Transport Company 

Elżbieta Kasztelaniec 
www.nona-polska.pl Dr. Nona Polska 

Danuta Kaszyńska 
www.pswf.pl Podlaskie Stwowarzyszenie Właścicielek Firm 

Dorota Katende 
www.safaritravel.com.pl Safari Travel

Hanna Kąkol 
www.perfectconsulting.pl Perfect Consulting

Krystyna Keck-Leszczyńska 
www.ambas.pl Pracownia Projektowa Branży Sanitarnej

Anita Kijanka 
www.comcreation.pl Com Creation

Małgorzata Klimczyk 
www.perla.edu.pl PERŁA Szkolenia i Coaching

Alicja Kluczna 
www.opiekakluczna.com.pl NZOZ Zespół Medyczno-Opiekuńczy 

Barbara Knap 
www.nasznalesnik.pl Naleśnikarnie „Nasz naleśnik”

Anna Kocemba-Tokarska 
www.fania.edu.pl Fania

Anna Kolisz 
www.ankol.com.pl ANKOL

Małgorzata Kołosowska 
www.ambas.pl Handel-Usługi KOMA

Iwona Kossmann 
www.kossmann.com.pl Kossmann Fashion

Małgorzata Kotwica 
www.makana.com.pl MAKANA Art.&Business 

Grażyna Kowalczyk 
www.gradoro.com GRADORO Fashion Consulting 

Kama Kowalewska-Kulawinek 
www.wsiodmymniebie.pl W Siódmym Niebie 

Nina Kowalewska-Motlik 
www.newcomm.pl New Communications 

Olga Kozierowska 
www.sukcespisanyszminka.pl Sukces Pisany Szminką 

Anna Krajewska 
www.saladstory.com Salad Story 

Kazimiera Krawczyk 
www.arss.com.pl Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych 

Teresa Kudyba 
www.kudyba.pl TRESS Media Production 

Lilianna Kupaj 
www.szkolacoachingu.edu.pl Szkoła Coachingu Liliana Kupaj 

Jolanta Kwaśnik 
www.lokisdesign.pl Lokis 
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Halina Langowska 
www.langowski.com.pl Langowski Shipping 

Yajia Lin-Iwanejko 
www.cesarski-palac.com.pl Restauracja Cesarski Pałac

Agnieszka Loska 
www.rytm.edu.pl Studio Tańca i Muzyki RYTM

Violetta Lubacz 
www.boom.com.pl BOOM- Bardzo Oryginalna Oferta Marketingowa

Dorota Łapa 
www.orkiszowepola.pl Centrum Naturalnego Odżywiania

Jadwiga Łopata 
www.eko-cel.pl Ekocentrum ICPPC

Aleksandra Łukomska-Smulska 
www.ambas.pl RENIFER

Krystyna Maciejak 
www.ambas.pl FAN I NET

Iwona Majewska-Opiełka 
www.asdimo.pl Akademia Skutecznego Działania

Izabela Makosz 
www.timeforwax.pl Time for Wax

Joanna Malinowska-Parzydło 
www.personalbrandinstitute.com Personal Brand Institute

Józefa Małyszka-Kodrzycka 
www.ambas.pl Kancelaria Ubezpieczeniowo-Finansowa JLK

Anna Mancewicz 
www.majatek-howieny.pl Majątek Howieny na Podlasiu

Małgorzata Marchewka 
www.winkolekcja.pl Winebar WINKOLEKCJA

Agnieszka Marcinkowska-Bąk 
www.synapsis.pl Grupa Synapsis

Agnieszka Maruda-Sperczak 
www.vcg.pl Vision Consulting Group

Dorota Mastalska 
www.skrzydlasukcesu.pl SKRZYDŁASUKCESU

Grażyna Micińska 
www.fiskus.tychy.pl Kancelaria Podatkowa FISKUS

Beata Misztal-Dethloff 
www.dentalexcellence.pl Klinika DENTAL EXCELLENCE

Agata Młynarska 
www.onaonaona.com Portal dla Kobiet Ona Ona Ona

Justyna Molenda 
www.computernet.com.pl COMPUTERNET

Aleksandra Mróz 
www.budkolgips.pl Centrum Budowlane BUDKOL-GIPS

Aneta Murakowska 
www.creativemedia.com.pl CreativeMedia

Natalia Myszkowska 
www.so-what.pl So What? Communication Group

Dorota Namaczyńska 
www.zajazdkarolinka.pl Zajazd KAROLINKA

Anna Katarzyna Nietyksza 
www.eficom.pl EFICOM
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Katarzyna Nowak 
www.katarzyna-guinot.pl Salon Kosmetyczny KATARZYNA

Beata Ochmańska 
www.teatr.olsztyn.pl Borussia Film Production

Joanna Ewa Okularczyk 
www.test.pl TEST Systemy Uszczelniające

Danuta Onaczyszyn 
www.pollda.pl POLLDA

Beata Anna Ostrowska 
www.brost.pl BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej

Natasha Pavluchenko 
www.natashapavluchenko.pl Natasha Pavluchenko

Weronika Pawlicka-Jaworska 
www.euromot.com.pl ZUH EUROMOT

Elżbieta Pełka 
www.epcreatives.pl Elżbieta Pełka Creative Services

Anna Pęska-Formela 
www.peska-formela.com ORIFLAME Pęska-Formela

Jadwiga Piątek 
www.ambas.pl Usługi Finansowo-Ubezpieczeniowe Jadwiga Piątek

Krystyna Piechocka-Wargin 
www.lex-habdank.pl Kancelaria Radcy Prawnego Habdank & Wargin

Danuta Pietras 
www.vipart.pl Vipart

Agnieszka Pietruszka 
www.ambas.pl HOLLY.AP

Aneta Pietrzak 
www.artandgrowth.eu Art & Growth

Katarzyna Pilot 
www.ambas.pl BP Service Center Pilot

Iwona Piotrowska 
www.sadyba.com.pl Oficyna Wydawnicza Sadyba 

Joanna Piotrowska 
www.e-yearbook.pl YEARBOOK

Barbara Płyszewska 
www.azalia-elblag.com Kwiaciarnia Azalia

Żaneta Poirieux 
www.bcdevelopment.com.pl Bilans Consulting Development

Bożena Polakowska 
www.ambas.pl FH Łasuch

Ewa Polit 
www.ambas.pl EP LEGAL Kancelaria Prawno-Ekonomiczna

Violetta Porowska 
www.vimbiuro.pl VIM Obsługa Biznesu

Zdzisława Przetacka 
www.value4business.pl Value4Business

Barbara Przetakiewicz 
www.sacmi.pl SACMI Polska

Agnieszka Przybysz 
www.coachinginstitute.biz Coaching Institute

Dominika Pulit 
www.nika24.pl NIKA i Ecooil
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Dorota Radziewicz-Winnicka 
internistudio.bloog.pl INTERNI Studio Architektury Wnętrz

Irena Rej 
www.dagomed.pl Dagomed Pharma

Marta Rodziewicz-Kabarowska 
www.ambas.pl Gabinet Stomatologiczny Marta Rodziewicz-Kabarowska

Elżbieta Rogacka 
www.ambas.pl Hand Mark

Ewa Rogozińska 
www.e-sowa.eu Dom Tłumaczeń SOWA

Teresa Rosati 
www.teresarosati.com.pl Studio Mody Teresa Rosati

Ewa Rurynkiewicz 
www.inkubator.uni.opole.pl Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 

Agata Rutkowska-Piszczyńska 
www.dingo.com.pl Dingo

Iwona Ryszkowska 
www.strefastylu.com.pl Strefa Stylu

Magdalena Samolik 
www.samolik.pl Tango Coaching

Kamila Sidor 
www.geekgirlscarrots.pl Geek Girls Carrots

Maria Siemionek 
www.msmasters.com.pl Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń

Bożena Skibicka 
www.mis.com.pl MIS

Małgorzata Smoczyńska 
www.kobietyisukces.pl Akademia Kobiet Sukcesu

Liliana Sobieska 
www.pracazpasja.pl Praca z Pasją

Ewa Sobkiewicz 
www.salvemedica.pl Salve Medica

Elżbieta Sobolewska 
www.autyzmopole.pl Stobrawskie Centrum Medyczne

Bogumiła Sroka 
www.kobietaaktywna.pl Aloesowe Centrum Zdrowia i Urody

Dorota Stadnicka 
www.stary-tartak.pl Hotel i Restauracja Stary Tartak

Ewa Stanisławiak 
www.ekouniversa.pl EkoUniversa

Patrycja Strzelecka 
www.superksiegowa.pl SuperKsięgowa

Dorota Szczepan-Jakubowska 
www.grupatrop.pl Grupa TROP

Monika Szczerbak 
www.sfs-polska.com Sol Financial Services

Anna Szczęśniak 
www.psszczesniak.pl SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne

Zofia Śmigielska 
www.kindercentrum.pl Akademia Kinder Centrum

Ewa Świerżewska 
www.qgrupa.pl Qlturka.pl
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Sława Tarasiewicz 
www.trzyswierki.dt.pl Gospodarstwo agroturystyczne „Trzy Świerki”

Beata Tokarska-Wojcik 
www.kwiatowapasja.pl Kwiaciarnia Kwiatowa Pasja

Małgorzata Tomechna 
www.hotelarkas.pl Hotel ARKAS

Katarzyna Trawińska 
www.fmgroup.pl FM GROUP

Bogumiła Ulanowska 
www.omnimodo.pl Omni Modo

Beata Uytenbogaardt 
www.pepworldwide.pl PEP Worldwide – Poland

Maria Waliczek 
www.farmona.pl Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona

Maria Waśkiewicz 
www.wimardrzwi.pl WIMAR

Alicja Węgorzewska-Whiskerd 
www.alicjawegorzewska.com Fundacja StartSmart

Aleksandra Wiercimok 
www.ambas.pl F.H.U. Wiercimok Aleksandra i Justyna

Maja Wilk 
www.majawilk.pl Targi Ślubne

Alicja Wojciechowska 
www.alles.pl Alles

Edyta Wojciechowska-Malke 
www.visionone.pl VisionOne 

Magdalena Wołąsewicz 
www.siostraania.pl Siostra Ania

Krystyna Woźniak-Trzosek 
www.polishmarket.com.pl Oficyna Wydawnicza RYNEK POLSKI

Marta Wróbel 
www.folkstar.pl Folkstar.pl

Jolanta Wróbel 
www.driver-polska.pl BALOON Opony i Serwis

Marta Wysocka-Fronczek 
www.lexfinance.pl Lex & Finance

Justyna Wysocka-Golec 
www.carbonengineering.pl Consus Carbon Engineering

Jolanta Zakrzewska 
www.formidable.pl FORMIDABLE

Anna Zegarlińska 
www.centrumpanda.pl Integracyjno-Rehabilitacyjne Przedszkole

Halina Ziemba 
www.ziemba.pl PHUP J&H Ziemba

Marta Ziemska 
www.eventgroup.com.pl Event Group

Marta Zięba-Szklarska 
www.swiatkadr.pl Świat Kadr

Zofia Żuk 
www.luksja.com.pl Łuksja

Izabella Żyglicka 
www.kpr.pl Adwokaci i Radcowie Prawni Izabella Żyglicka i Wspólnicy

www.ambas.pl
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Halina Langowski 
Założycielka, Właścicielka i Prezes Zarządu  

LANGOWSKI SHIPPING
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 Anna Kolisz
Założycielka, Wiceprezes, Dyrektor Zarządzający ANKOL
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Zdzisława Dacko-Pikiewicz
Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej



2014.09.12 reklama RIG konferencja Ambasadorki

12 wrzesnia 2014 16:47:40

 Ludmiła Jama-Voigt
Założycielka i Właścicielka VOIGT

WWW.VOIGT.PL
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Alicja Wojciechowska
Założycielka, właścicielka i szefowa ALLES
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Ewa Jakubczyk-Cały
Właścicielka, Prezes Zarządu PKF CONSULT



What is it
This is the new neuro-teaching tool for personal development  
of your entrepreneurial skills. Using the latest knowledge about 
the brain activity it shows how you can work more efficiently. 
“The human brain is the most complicated thing discovered  
so far in the universe.” James Watson, discoverer of DNA  
molecular biologist.

Why it is important
Neuro-teaching is the new standard of education for successful 
people who knows what they want to achieve in their life. We 
are the first generation taking advantage of full brain potential, 
thanks to the new technologies. We show how this knowledge  
to use by managing them in a responsible manner. 
“The Teaching is like lighting the fire, but not filling the empty 
bucket.” Heraclitus VI century BC.

Lesson 1 GOAL
how to seat the goal to be successful 

Lesson 2 FAILURE    
perception of a failure as a time-shifted success

Lesson 3 Self-DISCIPLINE      
how to focus, concentrate and build good habits 

Lesson 4 Self-ESTEEM         
how to build high self-esteem

Guide
4 lekcje:



„Przedsiębiorczość i Edukacja dla Przyszłości”
Projekt „Przedsiębiorczość i Edukacja dla Przyszłości” jest  inicjaty-
wą społeczną, która stawia na współpracę Liderów Zmian propa-
gujących zupełnie nowe podejście do kultury przedsiębiorczości, 
polegające na zmianie sposobu myślenia, nastawienia do osobistej 
odpowiedzialności, promowania dobrych wzorców i wartości. 

Organizatorami przedsięwzięcia są Fundacja Ambasada Przedsię-
biorczości Kobiet oraz Fundacja Alpha Institute, w partnerstwie  
z Dzielnicą Wilanów m. st. Warszawy oraz Dyrekcją Muzeum Pałacu 
w Wilanowie.

Celem projektu  jest:
• Zbudować międzynarodową sieć współpracy Liderów Zmian.
•  Rozwijać świadomość społeczną o najnowszych osiągnięciach 

nauki i technologii oraz konsekwencji tych przemian.
•  Tworzyć systemy edukacyjne rozwijające przedsiębiorczość, in-

nowacyjność i współodpowiedzialność za świat.
•  Kreować przestrzeń dla inicjatyw mogących dokonać zmian glo-

balnych, technologicznych oraz społecznych.
•  Promować osoby i działania zmieniające dotychczasowe para-

dygmaty.

Projekt “Przedsiębiorczość i Edukacja dla Przyszłości” jest zalążkiem 
Think Tanku skoncentrowanego na  zbudowaniu Narodowego Kla-
stra Technologicznego – POLSKIE TECHNOPOLIS,  który będzie unika-
tową siecią łączącą polskie i światowe ośrodki naukowe z biznesem.

www.ee4f.pl

„Entrepreneurship and Education for the Future”
The project “Entrepreneurship and Education for the Future” is 
a social initiative, which focuses on promoting cooperation with 
the Leaders of Change. Thus, beginning a new approach to the 
culture of entrepreneurship. This consists of changing the way of 
thinking, changing the attitude set onto personal responsibility, 
and promoting good practices and values.

The organizers of the project are the Foundation of Embassy for 
Women Entrepreneurship and the Foundation Alpha Institute, 
together with the Wilanów-Warsaw Municipality and the Direc-
torate of Wilanów Palace Museum.

Our goal is to:
•  Build an international network of cooperation consisting of the 

Leaders of Change.
•  Expand on the understanding of the latest scientifically and 

technologically advanced innovations, as well as the consequ-
ences of these latest innovations.

•  Devise educational systems expanding on entrepreneurship, 
latest developments, and on giving responsibility to the world.

•  Push for the start of new beginnings that could spur global, 
technological, and social changes.

•  Encourage the people and organizations promoting these goals.

The project “Entrepreneurship and Education for the Future” is 
the nucleus of a Think Tank, focused on the construction of the 
National Cluster of Technology - POLISH TECHNOPOLIS, which 
will be a unique network linking the Polish and international sci-
entific centers with business.

Nauka – Biznes – Samorząd  RAZEM DLA GOSPODARKI

Europejski Kongres
Małych i średnich Przedsiębiorstw 

U
rszula Ciołeszyńska

Edi Pyre
k

Anna Somorowska
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