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ZATRZYMUJ SIĘ
BIZNES TRZEBA KOCHAĆ I POŚWIĘCIĆ SIĘ MU NA STO PROCENT. DO
TEGO POTRZEBNA JEST PASJA, UPÓR, TEN ZMYSŁ PRZEDSIĘBIORCY
I DUŻA SZCZYPTA RYZYKA. A CZY KOBIETA DA RADĘ? OCZYWIŚCIE,
BO BIZNES NIE MA PŁCI.
energią i podobnymi do mnie cechami charakteru oraz z tą samą
pasją. Moi dyrektorzy, kierownicy, pielęgniarki, lekarze i inny
personel budują ze mną firmę codziennie. Mimo że zatrudniam
ponad trzy tysiące osób, staram się brać udział w rekrutacji,
poznawać zespół i podchodzić do każdego indywidualnie.

zy kobiecie jest ciężko w biznesie? Często słyszę to pytanie i równie często odpowiadam: „Czasem tak”. Jednak
zawsze podkreślam, aby nie podchodzić do tej kwestii
w ten sposób. Biznes nie ma płci. Liczą się cechy charakteru – ten
zmysł przedsiębiorcy, odwaga w podejmowaniu decyzji i pasja.
Tak – pasja jest podstawą naszego działania w biznesie. Trzeba
kochać to, co się robi. Czuć ten biznes, bo firma to nie tylko ekonomia. Oczywiście wyniki muszą się zgadzać, ale jest jeszcze coś
poza tym. Jest się odpowiedzialnym za budowanie strategii, planowanie i kreowanie wciąż nowych wyzwań.

Osiągnęłam coś, do czego zawsze dążyłam – stałam się lepszym
przedsiębiorcą, niż przepisy nam na to pozwalają. Kocham mile
zaskakiwać ludzi. Zatem na przykład pracownik, który ma urodziny, nie przychodzi do pracy, ma świętować, a ja płacę mu
za ten dzień. W piątki wszyscy pracują o dwie godziny krócej, aby
mieć czas dla rodziny i na hobby. To są wartości ponad wszystko.
„Psy szczekają, a karawana idzie dalej” – to powiedzenie chyba
znają wszyscy. Należy pracować ciężko i z pasją realizować swoje
cele. Nie będzie się miało czasu na to, by słuchać, co mówią o nas
inni. Niech mówią, a my uśmiechnijmy się pięknie i życzmy im
szczęścia. Otaczam się ludźmi fajnymi, wartościowymi i z dobrą
energią. Ja wtedy znów jestem uskrzydlona.

Nie patrzę na swoją codzienną pracę li tylko w kategorii biznesu. To ludzie są tu najważniejsi i to dla nich buduję firmę. Do
wszystkiego podchodzę z wielkim sercem i kocham rozpościerać
skrzydła nad ludźmi. Staram się w pracy tworzyć atmosferę pełną
uśmiechu, radości i empatii. Otaczam się osobami z pozytywną

fot. Lidia Skuza

Zaraz za pasją stawiam na odpowiedzialność, samodyscyplinę
i organizację. Kiedy ja byłam na początku biznesowej drogi, nie
miałam możliwości korzystania z podcastów, spotkań motywacyjnych, lekcji u coachów… Dwadzieścia pięć lat temu one nie
istniały! Wszystkiego doświadczaliśmy sami. O ile mamy teraz
łatwiej! Ale za to nasze ówczesne działanie znacznie bardziej
budowało naszą siłę, doświadczenia. Sami musieliśmy znaleźć
rozwiązania i wiedzieliśmy, że za nas tego nikt nie zrobi. Musieliśmy liczyć tylko na siebie. Byliśmy bogatsi i silniejsi, uparci
i zdyscyplinowani, bo te cechy przybliżały nas do sukcesu.
Tak naprawdę cały ten rosnący upór i coraz większa determinacja powodują, że nie odpuszczamy i jesteśmy coraz bardziej
zorganizowani w swoich działaniach. Z czasem stajemy się
perfekcjonistami. Koniec końców czujemy satysfakcję i mamy
poczucie, że to my sami znaleźliśmy rozwiązanie. Nie znaczy to,
że dzisiejsze spotkania motywacyjne są złe, pewnie spotęgowałyby jeszcze naszą siłę.

Działam, wymyślam nowe biznesy
i strategie. Podejmuję odważne, ale
i rozważne decyzje. Analizuję wszystkie za i przeciw, ale biorę pod uwagę
ryzyko porażki – ona jest wpisana
w biznes. Wkraczam na kolejne
ścieżki rozwoju. Zapewniam firmie
stabilizację, a ludziom zatrudnienie i satysfakcję. Nie można stawać
w miejscu, biznes musi się wciąż
rozwijać, inaczej konkurencja szybko
nas wyprzedzi. n
Beata Drzazga
Założycielka i współwłaścicielka
BetaMed S.A.
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JOANNA TABAKA, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA T&T PROENERGY W BIZNESIE POSTAWIŁA
NA FOTOWOLTAIKĘ. POLSKA JEST NA TYLE SŁONECZNA, ŻE WARTO Z TEGO KORZYSTAĆ.
PROENERGY ROZPOCZYNA ZATEM BUDOWĘ WŁASNYCH ELEKTROWNI.

BWL: Wydawać by się mogło, że farmy fotowoltaiczne to
przyszłość… tymczasem to teraźniejszość! Czy to optymalny moment na inwestycję w OZE?
JT: Możemy śmiało powiedzieć, że faktycznie to optymalny
moment na inwestycję w elektrownię fotowoltaiczną. Do niedawna energia słoneczna w naszym kraju była traktowana
po macoszemu, inwestorzy z niedowierzaniem patrzyli na to,
co się dzieje na zachodzie Europy, absolutnie nie wierząc w to,
iż nasze położenie geograficzne pozwoli wyprodukować optymalną ilość energii elektrycznej ze słońca i tym samym przynieść
odpowiedni zysk i szybki zwrot inwestycji.
Obecnie mimo wzrostu cen surowców na światowych rynkach
(krzemu, aluminium, stali) a co za tym idzie – urządzeń do infrastruktury technicznej przy wysokiej cenie energii na Towarowej
Giełdzie Energii jest to niezwykle intratna inwestycja.

BWL: Bacznie obserwuje Pani rynek, analizuje prawo związane z OZE. Jakie widzi Pani bariery rozwoju branży?
JT: Od 1 kwietnia mamy zmianę przepisów dotyczących rozliczeń wyprodukowanej energii w instalacjach prosumenckich,
na domkach jednorodzinnych. Dotyczą tylko nowych inwestycji
przyłączonych do sieci po 1 kwietnia – nie rozliczają się jak wcześniej na zasadach tzw. opustu, tylko sprzedają energię do sieci wg
średnich cen Urzędu Regulacji Energetyki.
Jeżeli chodzi o instalacje wieloskalowe, czyli duże elektrownie
słoneczne, które obejmują dziesiątki hektarów, istnieje zagrożenie wprowadzenia przepisów zmieniających możliwości
realizacji inwestycji tylko na obszarach MPZP z tzw. strefą OZE.
Staramy się z całych sił jak wcześniej pracować z ministerstwami
odpowiedzialnymi za ten sektor gospodarki, konsultując zagrożenia związane z tymi przepisami.

fot. Lidia Skuza

BWL: Czy zatem fotowoltaika pozostanie wiodącym segmentem OZE?
JT: Obserwując rynek i pracując z największymi deweloperami
w tej branży oraz przygotowując gotowe projekty dla Tauron
Zielona Energia, śmiało możemy powiedzieć, że tak.
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BWL: T&T Proenergy weszła w skład
grupy kapitałowej 01Cyberaton Proenergy S.A. Czym dokładnie zajmuje się
spółka 01Cyberaton Proenergy?
JT: T&T Proenergy od jedenastu lat zaj-

fot. Lidia Skuza
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muje się całym procesem inwestycyjnym
od projektu, przez budowę, po serwis
elektrowni fotowoltaicznych dla klientów
zewnętrznych. Przez te lata przygotowaliśmy ponad 500 MW gotowych projektów
i wybudowaliśmy elektrownie o łącznej
mocy 50 MW.
Dziś swoje kompetencje wykorzystujemy,
pracując w grupie kapitałowej 01Cyberaton
Proenergy S.A. Najważniejszą ideą spółki
notowanej na giełdzie New Connect GPW
jest posiadanie własnych elektrowni fotowoltaicznych, z których wypracowany zysk
w przyszłości będziemy mogli wypłacać
naszym akcjonariuszom jako dywidendy.
W tym roku rozpoczynamy budowę własnych elektrowni o łącznej mocy ponad
10 MW, przy założeniu, że ta moc będzie bardzo szybko wzrastać w latach następnych.

BWL: Co Pani zdaniem jest kluczowe
dla rozwijania z sukcesem firmy rodzinnej?
JT: Konsekwencja w działaniu i wspólne
dbanie o firmę jak o siebie w rodzinie.
W naszym przypadku można powiedzieć,
że postawiliśmy wszystko na jedną kartę
– na fotowoltaikę, od jedenastu lat zajmujemy się tylko tą dziedziną, przetrwaliśmy
trudne czasy w oczekiwaniu na Ustawę
OZE, a dzisiaj dalej wspólnie realizujemy
kolejne plany.

BWL: Przed zespołem jeszcze bardzo
dużo pracy. Jakie widzi Pani perspektywy
rozwoju na przyszłe lata i w związku
z tym jakie planuje Pani strategie działania?
JT: W związku z globalną transformacją sektora energetyki, w której wyniku
ma nastąpić całkowita dekarbonizacja
źródeł wytwarzania energii elektrycznej,
a co za tym idzie gwałtownym rozwojem
źródeł OZE – sieci energetyczne borykają się z coraz większym
problemem utrzymania stabilności i elastyczności sieci elektroenergetycznych prowadzącym do bardzo poważnych zaburzeń
równowagi pomiędzy podażą i zapotrzebowaniem na energię elektryczną.
Aby wyeliminować te problemy, należy pilnie zastosować
nowe rozwiązania technologiczne prowadzące do uzyskania
odpowiedniego bilansowania sieci, równoważenia mocy i zapewnienia stabilnych dostaw energii. Tym rozwiązaniem będzie
zastosowanie magazynów energii zintegrowanych ze źródłami

wytwórczymi. Już dziś przygotowujemy projekty naszych elektrowni, w których wykorzystujemy te rozwiązania.

BWL: Dziś, bogatsza o doświadczenia, uważa Pani, że warto
rozwijać swoją przedsiębiorczość?
JT: Z perspektywy czasu i z dzisiejszym wieloletnim doświadczeniem mogę powiedzieć, że tak. Mimo tylu lat działania w branży
OZE śmiało mogę powiedzieć, że to dopiero początek
naszej pracy z nowymi
www.ttproenergy.pl
technologiami. n
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Bernadetta
Bachleda-Curuś
Prężnie działająca bizneswoman. Wprowadziła do Polski markę
CH Carolina Herrera, Purificacion Garcia, Auntie Anne's oraz
kosmetyki Carmex. Razem z Grupą Inwestycyjną Bachleda
pozostaje wśród pionierów w branży hotelarskiej. W swoim
portfolio posiada między innymi Mercure Kasprowy Zakopane,
pięciogwiazdkowy Bachleda Resort, a także pierwszy w Polsce
hotel kolekcji MGallery by Sofitel – Bachleda Luxury Hotel
w centrum Krakowa. Właścicielka pierwszego w Polsce sklepu
monobrandowego Bogner i wyłączny franczyzobiorca luksusowej marki modowej CH Carolina Herrera. Prowadzi dwa butiki
tej marki w Warszawie i Zakopanem.

www.bachleda.pl | www.krupowki29.pl

Patrycja
Bartosz-Burdiak
Pomysłodawczyni marki Julia & Filip. Prezes Zarządu Orbis
Cannabis Sp. z o.o. Radca prawny w Bartosz-Burdiak Kancelaria
Radców Prawnych.

fot. Lidia Skuza

Absolwentka Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa
i Administracji oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego
Uniwersytetu Cambridge, Centre for European Legal Studies.
Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie VIII i X kadencji.
Członek Zrzeszenia Prawników Polskich O/Warszawa. Autorka
licznych publikacji z zakresu prawa. Współtwórczyni wielu opracowań zamieszczonych w Lexis.pl wydawnictwa prawniczego
Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Wykładowca akademicki.

www.juliaifilip.pl

Oświecony nauczyciel, autorka własnej metody transformacji
świadomości i sesji terapeutycznych, twórca przestrzeni Doktor
Miłość.
Przekroczyła siebie i wyszła z dualnego postrzegania świata.
Doświadcza na co dzień stanu oświecenia i uczy tysiące ludzi, jak
osiągnąć życie bez myśli, traum i blokad.
Jest dowodem na to, że każdy może doświadczać błogiego stanu
oraz lekkości życia w obfitości we wszystkich jego sferach.
Dzięki prowadzonym przez nią kursom ludzie doświadczają
całkowitej transformacji życia i uleczeń ciała. Odnajdują na nowo
połączenie z boskością w sobie i doświadczają lekkości życia.
Wszystkie problemy i dramaty znikają.
„Jesteś tym, którego szukasz. Szczęście i spełnienie można odnaleźć tylko wewnątrz siebie".

www.doktormilosc.pl
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Sara Boruc
Blogerka modowa, osobowość telewizyjna, trendwatcherka.
Razem z siostrami Ines i Nadią Mannei tworzy bloga modowego
„SIN by Mannei” oraz markę biżuteryjną, kontynuując rodzinną
tradycję jubilerską. Ręcznie robiona biżuteria powstaje ze szlachetnych materiałów. Marka w swojej kolekcji posiada produkty
zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn oraz stawia na współpracę
z Mennicą Polską i poznańską pracownią złotniczą. Ręcznie
robiona biżuteria jest dostępna w sieci luksusowych butików
w Polsce – Moliera 2. W 2020 roku Sara Boruc otworzyła także
własną markę odzieżową Mannei. Wyjątkowy design i dbałość
o najmniejszy szczegół projektów doceniły światowe gwiazdy
takie jak Gigi Hadid, Elsa Hosk, Irina Shayk, Pernille Taisbae
czy Hailey Bieber.

www.themannei.com | www.sinbymannei.com

Ewa Błaszczyk

Aktorka teatralna i filmowa, piosenkarka, działaczka społeczna
i charytatywna. W 1978 roku ukończyła z wyróżnieniem
Warszawską PWST. Zadebiutowała jako studentka w 1977 na scenie
Teatru Współczesnego w Warszawie. Film Wiesława Saniewskiego
„Nadzór” (Nagroda Fipresci na festiwalu w Mannheim) przyniósł jej
główną nagrodę aktorską na Festiwalu Filmów w Gdańsku. Szeroką
popularność zdobyła dzięki podwójnej roli Kasi i Mariana w serialu
„Zmiennicy” Stanisława Barei i została laureatką telewizyjnego
Wiktora. Autorka książek „Wejść tam nie można”, „Lubię żyć”,
„Wszystko jest takie kruche”. W 2002 roku założyła fundację
„Akogo?”, działającą na rzecz dzieci wymagających rehabilitacji po
ciężkich urazach neurologicznych. Jednym z jej celów było wybudowanie Kliniki Neurorehabilitacyjnej „Budzik” przy Centrum Zdrowia
Dziecka, będącej pierwszą w Polsce kliniką dla dzieci po ciężkich
urazach mózgu.

www.ewablaszczyk.pl

Ewa Chodakowska

Trenerka fitness oraz trenerka personalna, specjalizująca się
w treningu funkcjonalnym HIIT (ang. High Intensity Interval
Training). Prezenterka telewizyjna, autorka popularnych blogów
oraz wielu książek poświęconych programom treningowym,
treningowi personalnemu i dietom. Ma na swoim koncie rekord
Guinnessa w największym otwartym treningu fitness. Jest
inicjatorką cyklicznych warsztatów Be Active Tour. W 2017 roku
założyła platformę VOD BeActive TV oferującą programy treningowe w wersji online, ponadto wydała prawie 30 płyt poświęconych
programom treningowym. W 2015 znalazła się na trzecim miejscu
w kategorii „Show business, styl życia, sport” w rankingu 50
najbardziej wpływowych Polek GW. Twórczyni cateringu dietetycznego BeDiet, linii kosmetyków naturalnych – beBIO cosmetics,
zdrowych przekąsek dla dzieci – BeRAW oraz marki Mission Swim
projektującej kolekcje kostiumów kąpielowych.

www.ewachodakowska.pl
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Katarzyna Cichopek
Aktorka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i poradników
„Sexy Mama”, „Jedz, chudnij i ciesz się sobą!”, „Z maluchem
przy stole” oraz współautorka praktycznego kursu tańca „Szkoła
tańca”. Od 2020 roku właścicielka firmy YACICHOPEK,
tworzącej biżuterię personalizowaną, naszyjniki, chokery,
bransoletki, kolczyki, pierścionki. Jak sama przyznaje, kolekcja
biżuterii YA, jest czymś, co tliło się w jej sercu od dawna. YA to
kolekcja biżuterii, która z marzenia przekształciła się w rzeczywistość, a jej hasłem jest po prostu: „Znajdź własne YA”.

www.yacichopek.pl

Dr Beata Dethloff
Doktor nauk medycznych, lekarz medycyny estetycznej i specjalista w zakresie chorób wewnętrznych II stopnia. Absolwentka
Międzynarodowej Szkoły Medycyny Przeciwstarzeniowej prowadzonej przez światowej sławy doktora Thierry'ego Hertoghe'a
oraz Międzynarodowego Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging pod kierownictwem dr Barbary Walkiewicz-Cyrańskiej.
Twórczyni marki nowoczesnych klinik medycyny estetycznej
i anti-aging Dr Beata Dethloff, które oferują holistyczną opiekę
w zakresie medycyny i ginekologii estetycznej, laseroterapii,
dermatologii, kosmetologii i SPA, trychologii, dietetyki oraz
testów nutrigenetycznych i pokarmowych.

www.drbeatadethloff.pl

Anna Dobrzycka

Założycielka i od ponad 12 lat zarządzająca 9design – jednym
z najbardziej rozpoznawalnych sklepów internetowych z designerskimi meblami, lampami i dodatkami do wnętrz. Zarządza
ponad 20-osobowym zespołem. Prywatnie pasjonatka pięknych
wnętrz i dobrego wzornictwa, żona i mama dwóch dorastających
chłopców. W 2010 roku otworzyła warszawski salon marki,
gdzie obecnie na ponad 350 metrach kwadratowych, znajdują się
starannie dopracowane eklektyczne aranżacje inspirujące coraz
liczniejszych klientów sklepu. O popularności 9design stanowi
doskonale zorganizowany omnichannel marketing, który
zaowocował m.in. wyróżnieniem w prestiżowym konkursie GIA
w Stanach Zjednoczonych w 2019 roku. Działalność 9design
polega dziś na prowadzeniu sklepu internetowego, salonu stacjonarnego, a ponadto na współpracy z projektantami wnętrz
i architektami oraz realizacji inwestycji komercyjnych.

www.9design.pl
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Beata Drzazga

fot. Lidia Skuza

Założycielka i współwłaścicielka BetaMed S.A. – największej firmy
medycznej w Polsce świadczącej usługi medyczne w domu u pacjenta
i w Wielospecjalistycznej Klinice Medycznej w Chorzowie. Zatrudnia
około 3,2 tys. osób, opiekuje się ponad 6 tysiącami pacjentów.
Właścicielka 91 filii opieki domowej w 11 województwach w Polsce.
Założycielka BetaMed International w Las Vegas. Właścicielka marki
Drzazga Clinic – Kliniki Medycyny Estetycznej i Laseroterapii oraz
założycielka i właścicielka Dono de Scheggia – ekskluzywnego salonu
mody z kolekcjami ubrań, butów i akcesoriów z Mediolanu, Londynu
i Paryża. Współorganizuje pokazy mody w Monako, Monte Carlo,
Mediolanie, Dubaju i wielu innych stolicach światowej mody. Przez
siedem lat prowadziła w Miami dwa sklepy Betanest Electronics.
Laureatka ponad 210 prestiżowych nagród i wyróżnień przyznawanych
zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Prywatnie mama
trojga dzieci.

betamed.pl | drzazgaclinic.pl | donomoda.pl

Dr Irena Eris
Doktor farmacji, przedsiębiorca, założycielka i współwłaścicielka
firmy Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris oraz sieci hoteli
SPA. Od początku istnienia firmy zajmuje się kreacją nowych
produktów i zarządza procesem ich powstawania. Stworzone
przez nią w latach 80. Centrum Kosmetyczne to dziś ogromne
imperium z Centrum Naukowo-Badawczym, instytutami
kosmetycznymi i luksusowymi hotelami. Jej produkty sprzedawane są w przeszło 40 krajach. Stworzona przez nią marka
– Dr Irena Eris – należy do Comité Colbert, francuskiej organizacji zrzeszającej najbardziej luksusowe marki świata. W uznaniu
zasług dla rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości oraz
za osiągnięcia w działalności społecznej została odznaczona
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

www.drirenaeris.com

Magda Gessler
Jedna z najbardziej znanych i wpływowych polskich restauratorek. Osobowość telewizyjna, której programy: „Kuchenne
rewolucje” oraz „MasterChef” biją rekordy oglądalności. Ikona
polskiej gastronomii, właścicielka kilkunastu restauracji
w Polsce, m.in. U Fukiera, Zielnik, Restauracja Polka,
Ale Gloria oraz cukierni i restauracji Słodki Słony.
Znana z mocnego temperamentu i nieszablonowego
podejścia do gastronomii, odmienia oblicza restauracji
w Polsce. W 2021 roku wydała autobiografię „Magda”,
w której jako pasjonatka smaków i kolorów życia szczerze
opisuje swoją drogę do sukcesu.

www.magdagessler.pl
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Edyta Górniak
Polska piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów, producentka. W 1994 roku reprezentowała Polskę na 39. Konkursie
Piosenki Eurowizji. Z piosenką „To nie ja” zajęła drugie miejsce, osiągając największy sukces jako polski artysta na tym
festiwalu w historii. Realizuje swój autorski projekt Akademia Przebudzenia, w którym na kanale w serwisie YouTube
wspiera odbiorców we wzajemnej edukacji w samorozwoju
i samoświadomości.

www.e-gorniak.com

Julita Habet

Fot.: Magda Kegel

Przede wszystkim matka – uważa bowiem, że trudniej jest być
rodzicem niż zarabiać miliony online. Przedsiębiorca, szkoleniowiec, autorka książki „Jak zarobić milion, nie wychodząc
z domu”. Jako 20-latka wyjechała do Anglii za pożyczone pieniądze w poszukiwaniu swojej drogi. Dziś uczy kobiety, jak wyjść ze
swojej strefy komfortu i spełniać marzenia. W 2021 jej marka
otrzymała wyróżnienie „Million Dollar Hall of Fame” od Erica
Worre’a w Las Vegas za uzyskanie dochodu ponad 1 miliona
dolarów w Network Marketingu w ciągu 12 miesięcy. Jej zespół
liczy ponad 200 tysięcy osób, a średni obrót ze sprzedaży
produktów to 250 milionów złotych.

www.julitahabet.pl

Magdalena Hosiawa

www.kursy-rachunkowosci.pl
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Fot.: Chaberek foto

Założycielka i właścicielka pierwszej w Polsce platformy do
nauki rachunkowości online – Mentoris. Trenerka i coach specjalizująca się w obszarze finansów. Posiadaczka statusu ACCA
Fellow w ramach międzynarodowej kwalifikacji zrzeszającej
finansistów na całym świecie. W Mentoris przeszkoliła już
ponad 12 tysięcy klientów. Twórczyni e-booków oraz szkoleń
przygotowujących do zawodów księgowych. Wieloletni praktyk.
Swoje doświadczenie w finansach zdobywała w pracy w korporacjach takich jak PwC, IBM, CapGemini oraz British Telecom.
Prywatnie mama dwójki brzdąców na drodze nieustającego
rozwoju.

NIECH WKRACZAJĄ
NA SZEROKIE
WODY BIZNESU

CI, KTÓRZY SĄ
WYSTARCZAJĄCO
SZALENI, BY MYŚLEĆ,
ŻE SĄ W STANIE
ZMIENIĆ ŚWIAT, SĄ TYMI,
KTÓRZY GO ZMIENIAJĄ.
Steve Jobs
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DLA NASZYCH RODZIN
CZYLI RZECZ O SUKCESJI

DZIAŁAMY, PLANUJEMY, ROZWIJAMY BIZNES. OSIĄGAMY SUKCES – TEN WIELKI
LUB TEN MNIEJSZY – W TAKIM WYMIARZE, JAKI SAMI ZDEFINIOWALIŚMY.
NIEMNIEJ JEDNAK CZY ZDECYDUJEMY SIĘ NA SUKCESJĘ? A JEŚLI TAK, TO CZY
BĘDZIE ONA DOBRZE „SKROJONA”?

W

swoim założeniu idea sukcesji ma wpisaną zasadę „zarządzaj przedsiębiorstwem tak, aby za parę lat przekazać jej
stery kolejnemu pokoleniu, ale i utrzymać lub wzmocnić poziom jej rozwoju”. Sukcesja ma pomóc, nie przeszkadzać.
Nie wymuszać na młodszych przejęcia biznesu, a być procesem
naturalnym. Zatem, powiedzmy sobie szczerze, wymaga od zarządzających zaplanowania wieloletniej strategii, przygotowania,
działania oraz dobrania narzędzi. Przed nimi wiele lat pracy. Jak
wielu z nas ma na sukcesję przygotowany plan? Ale może warto?
Skoro firma dobrze się rozwija, zbudowała wizerunek, markę,
ofertę i świetnie prosperuje, to sukcesja wydaje się rozsądnym
rozwiązaniem. Firma wchodzi przecież w majątek rodzinny
i jest dla niej zabezpieczeniem finansowym. Zanim sukcesja
stanie się faktem, obecnie zarządzający powinni zadbać o trwałe
fundamenty, jej profesjonalny plan i zabezpieczenie prawne interesów obu stron. Zatem to zdecydowanie pełen program „szyty
na miarę”. Zależy od uwarunkowań gospodarczych, rodzinnych,
majątkowych, specyfiki działalności, branży i rynku, na jakim
funkcjonuje oraz celów biznesowych, jakie sobie stawia. To
oczywiście tylko mój skrót myślowy, bo czynników jest znacznie
więcej. Celem jest ochrona tych najcenniejszych części majątku,
rozwój biznesu i działanie dla dobra pokoleń.
Postawmy się na miejscu właściciela. Otworzył on firmę w latach
dziewięćdziesiątych, w czasach wolnego rynku, a ponieważ wtedy
wiele jeszcze było do zrobienia i popyt na niemal wszystko był
ogromny, więc firma szybko osiągnęła sukces. Dziś ma wielkie
hale fabryczne, magazyny i załogę, eksportuje swoje produkty,
a marka jest znana i popularna. Jednak nie da się ukryć, że wiek
zmusza właściciela do podjęcia strategicznych kroków i wkroczenia na ścieżkę zmian. Od czego zacząć? Siądź i odpowiedz sobie
na proste pytania:
• Co tak naprawdę chcesz przekazać? Czy przeprowadziłeś audyt?
Jakie są aktywa, majątek, ryzyka?
• Czy dzieci są wprowadzone w tajniki firmy rodzinnej? Czy
wszystkie, czy jedynie niektóre z nich?
• W związku z tym jak wybrać wśród nich przyszłego sukcesora?
A może przejmą firmę wszystkie?
• Czy są gotowe merytorycznie i praktycznie do tego zadania
i samodzielnego zarządzania?
• Czy sami jesteśmy gotowi oddać firmę i jaki byłby to model sukcesji?

• A może dobrym rozwiązaniem jest sukcesja zewnętrzna?
• I co za tym idzie, jakie są obwarowania prawne i organizacyjne?
• I na koniec: czy to właściwy moment i ile czasu potrzeba, aby
przekazać firmę?
Jak się domyślam, ile osób, tyle możliwości. Wybór sukcesora
nie jest prosty. To decyzja strategiczna – jedna z najtrudniejszych
w firmie, ale i w rodzinie. Jak jednocześnie nie doprowadzić do
konfliktów? Może rozwiązaniem jest konstytucja rodzinna. Tak,
są i takie rozwiązania. A jeśli naturalny sukcesor nie jest zainteresowany? Może zdecydować się na sprzedaż zewnętrznemu
lub model MBI – maganement buy-in albo MBO – management
buy-out.

Jak pokazują globalne dane, biznesy rodzinne najchętniej przejmuje trzecie pokolenie. Dzieci założycieli nie
zawsze dziedziczą gen przedsiębiorczości, wolą też
rozwijać się w innym kierunku. Na Zachodzie w takiej
sytuacji standardem jest oddawanie odpowiedzialności,
wraz z udziałami w spółce, funduszom Private Equity.
Polscy przedsiębiorcy rzadziej decydują się na to rozwiązanie. Szukają sukcesorów w postaci zewnętrznych
ekspertów i wprowadzają ich do zarządu, sami przechodząc na przykład do rady nadzorczej. Twierdzą, że
takie rozwiązanie pozwala im zachować decyzyjność,
a jednocześnie zyskać czas na prywatne pasje.
Grzegorz Iwanowski, Principal – Finance
& Accounting / Private Equity w Wyser

Niezależnie od decyzji przejęcie firmy obwarowane jest prawem.
Opisuje ono dokładnie, jakie należy podjąć kroki. Inaczej działa
się w chwili śmierci właściciela, inaczej podczas trwania jego
zarządzania, inaczej dla działalności gospodarczej, a jeszcze inaczej dla spółki czy sukcesji zewnętrznej. Na rynku jednak mamy
wielu specjalistów, którym możemy powierzyć to zadanie. Warto
się nad tym zastanowić, bo niuansów jest naprawdę wiele. n
Aleksandra Olszewska
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NIECH WKRACZAJĄ NA

SZEROKIE
WODY BIZNESU
WSZECHSTRONNIE UTALENTOWANA PATRYCJA BARTOSZ-BURDIAK NIE BOI SIĘ
WYZWAŃ. TO RADCA PRAWNY, ZNAKOMITY PRZEDSIĘBIORCA I EKSPERT W DZIEDZINIE
KONOPI. O TYM, JAK JE ODCZAROWAĆ I CO Z TYM WSPÓLNEGO MA JULIA & FILIP,
MÓWI ALEKSANDRZE OLSZEWSKIEJ.
AO: Konopie siewne i konopie indyjskie to nie to samo,
a popularność i możliwości ich wykorzystania są ogromne.
Rozwiejmy jednak wątpliwości co do rynku konopnego
i obowiązującego tu prawa.
PBB: Rynek konopi obecnie przeżywa swój dalszy wzmożony
rozwój. Wprawdzie parę lat temu największe triumfy odnosiły

olejki CBD, ale konopie to nie jeden produkt. Rynek to zauważa
i proponuje swoim klientom coraz to ciekawsze produkty oparte
na tej roślinie. Zauważa to również polski legislator, zmieniając
część przepisów w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zauważa to obecny parlament, w którym trwają
prace nad zupełnie nowymi ustawami, gdzie jedna odnosiłaby się
wyłącznie do konopi włóknistych (zwanych siewnymi), a druga
do konopi medycznych. Zmiany te mają wesprzeć powstający
rynek wykorzystania konopi w przemyśle i w medycynie. Należy
oceniać to pozytywnie.

AO: Podchodząc do tematu od strony biznesowej: mamy tu
do czynienia z modnym dziś zagadnieniem innowacyjności
zastosowania?
PBB: Dokładnie tak. Ludzie dążą coraz bardziej do udoskonalania tego, co już znają. Wszak każdy aspekt życia da się w jakiś
sposób udoskonalić. Podobnie jest nawet z konopiami, które
żyją razem z nami na ziemi od zarania dziejów. Człowiek usiłuje
odkrywać jak najwięcej możliwości jej zastosowania, przerobienia, aby wprowadzić do świata więcej natury. Stąd już w 1941 r.
Henry Ford zbudował samochód w całości z materiału konopnego napędzany paliwem konopnym.
Dziś przedsiębiorstwa pracują zaś nad tworzeniem baterii z surowca konopnego. Zespół doktora Davida Mitlina
z Uniwersytetu Clarkson w Nowym Jorku wykorzystał włókna
konopne i przetworzył je na superkondensatory. Warto zwrócić
dodatkowo uwagę, że produkcja biogazu z konopi mogłaby konkurować z produkcją z kukurydzy, zaś produkcja etanolu jest
możliwa z całej rośliny konopi, a biodiesel można wytwarzać
z oleju tłoczonego z nasion konopi. Poszukujemy możliwości
zastosowania konopi w naszych domach w postaci paneli, mebli,
ścian, a ponadto w żywieniu i medycynie. To już jest innowacyjna ścieżka wykorzystania jednej rośliny do wielu celów.

fot. Lidia Skuza

AO: Przewrotne pytanie: co z konopiami ma wspólnego
Julia & Filip?
PBB: Julia & Filip to moje najmłodsze biznesowe dziecko.
Dopiero raczkuje na swoim rynku, ale pokładam w nim duże
nadzieje na śmiały rozwój, zdobycie rozpoznawalności, a następnie na dobrą szansę dla moich dzieci do wkroczenia poprzez tę
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spółkę na szerokie wody biznesu. To moje dzieci są inspiracją
dla powstania tej marki, i nie chodzi tu jedynie o jej nazwę. Tworzę spółkę z dużym naciskiem na ekologię, tak, aby to właśnie te
młode pokolenia miały wspaniałą szansę cieszenia się pięknem
naszej planety na żywo, a nie wyłącznie poprzez wspomnienia zielonych lasów, czystych wód i powietrza uchwyconych w kadrach
zdjęć i filmów. Julia & Filip to producent asortymentu jeździeckiego tworzonego z surowców naturalnych, w tym z włókna
konopnego. To właśnie ta roślina zainspirowała mnie do tego,
aby za jej pomocą stopniowo wypierać ze świata jeździeckiego tworzywa sztuczne. Jest ich pełno, chociażby w takich produktach jak
czapraki do jazdy konnej, derki. Nikt obecnie nie zastanawia się,
gdzie tak zużyte produkty trafiają, ile ich jest, a wszak statystyki
pokazują, jaką dużą populację koni mamy na świecie – jest ich
około 58 milionów, a duża ich część to sportowcy lub konie na co
dzień użytkowane w treningach, szkołach jeździeckich.

AO: Na czym koncentruje Pani swoje działania, budując
marki: Orbis Cannabis i wspomnianą Julię & Filipa?
PBB: Moja uwaga jest tu skupiona przede wszystkim na uświadamianiu ludzi, jak ważne jest wykonywanie choćby małych
kroków ku życiu w dbałości o środowisko. Orbis Cannabis doradza inwestorom rynku konopnego. Przedstawiamy klientom
możliwości tego rynku, doradzamy, na którą jego część warto
wkroczyć, jak to zrobić. Konopie to niesamowita roślina, która
może być wykorzystywana w niemalże każdej gałęzi gospodarki
– od żywności i medycyny, przez kosmetyki, ubrania, papier
po budownictwo, paliwo, źródło energii, zamiennik plastiku
i styropianu. Julia & Filip zaś chce ten trend włączyć w codzienne
życie każdej stajni.

AO: Jest Pani radcą prawnym. Skąd zainteresowanie tak
niszową branżą jak rynek konopny? Czy ten zawód pomógł
w dokonaniu wyboru branży, czy może była to okazja biznesowa, impuls?
PBB: Swoje usługi prawne świadczę od ponad dziesięciu lat, przy
czym przez te wszystkie lata wyspecjalizowałam się w dużej mierze w obsłudze inwestycji w nieruchomości i gospodarstwa rolne.
W zakresie gospodarstw rolnych moją główną działalnością jest
reprezentowanie rolników przed organami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawach przyznawania dotacji
unijnych do budowy lub rozwoju gospodarstw rolnych.
Znając moje doświadczenie, mój partner biznesowy Dariusz
Jan Nowak zaproponował mi rozpoczęcie nowej działalności
związanej z konsultingiem konopnym. Sama istota konsultingu
to wszak doradztwo oparte również na analizach prawnych,
co sprawia, iż praca na rzecz Orbis Cannabis nie jest dla mnie
novum. Sama tematyka jest zaś niezwykle inspirująca, co sprawiało, że zdobywanie nowej wiedzy było procesem sprawnym.
Do tego doszła potrzeba rynku. Odkryliśmy bowiem, że jest
spore zainteresowanie tym rynkiem pośród polskich i zagranicznych przedsiębiorców, lecz sama wiedza, jak zgodnie z prawem
można do takiego biznesu podejść, jest już dużo mniejsza. My
odpowiedzieliśmy na to zapotrzebowanie poprzez swoje usługi.
Zatem jest to również dobre wyczucie odpowiedniego momentu
wejścia w taki rodzaj rynku usług.

AO: Jak ocenia Pani polski rynek na tle rynków międzynarodowych? Jaka jest Pani prognoza ich rozwoju?

PBB: Polski rynek konopny jest bardzo perspektywiczny.
Mamy ciekawe badania, są pomysły na innowacyjne zastosowanie surowca konopnego. Z drugiej strony rynek ten, w wielu
aspektach, nie jest jeszcze zapełniony i daje dobre szanse na rozpoczęcie współpracy wielu podmiotom. Uważam, że najbliższe
lata przyniosą rozkwit rynku konopnego w Polsce.
AO: Jako doświadczona przedsiębiorczyni, prawnik uważa
Pani, że warto podejmować wyzwania biznesowe, wchodzić
w nowe branże, tworzyć nowe marki?
PBB: Odnosząc się do tak zadanego pytania, odpowiem twierdząco, zgodnie ze znanym powiedzeniem: „Kto nie ryzykuje,
nie pije szampana”. Ryzyko jest nieodzowną częścią biznesu.
Oczywiście, warto wprowadzać procesy analiz, aby określić stopień takiego ryzyka, jego rodzaj, szanse wystąpienia, ale z drugiej
strony rynek, niezależnie jakiego segmentu gospodarki dotyczy,
to twór żywy, zmienny, zależy od bardzo wielu czynników. Tego
też, mimo młodego wieku, staram się uczyć moje dzieci. Wiem,
że kiedyś one wejdą na taki rynek, stąd moim marzeniem jest,
aby poprzez np. markę Julia & Filip
uczyć je wypracować w sobie pewnego
procesu pracy, prowadzenia analiz, ocen
sytuacji. Aby umiały różne okoliczności
właściwie ocenić i dobrze wykorzystać
swój zasób umiejętności i talentów. n
www.juliaifilip.pl
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Izabela Janachowska
Prezenterka telewizyjna, spikerka, blogerka, youtuberka,
ekspertka ślubna, bizneswoman. Była tancerka reprezentująca
najwyższą klasę „S” w tańcach latynoamerykańskich i standardowych. 14 lutego 2015 uruchomiła blog o tematyce ślubnej
„Wedding Dream by Izabela Janachowska”, na którym dzieli się
z czytelnikami inspiracjami i poradami. Jesienią 2015 nawiązała
współpracę ze stacją TVN Style, dla której prowadziła programy
„I nie opuszczę cię aż do ślubu” oraz „W czym do ślubu”.
W kwietniu 2018 założyła kanał w serwisie YouTube poświęcony tematyce ślubnej, który rok później stał się największym na
świecie aktywnym kanałem o tematyce ślubnej. W lipcu 2019
wydała serię e-booków „Planowanie ślubu i wesela”, które stały
się zapowiedzią dla kolejnych premier: przewodnika „Aż do
ślubu” oraz aplikacji ślubnej WeddingDreamAPP.

www.izabelajanachowska.store

Krystyna Janda
Jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek teatralnych i filmowych, reżyserka, piosenkarka i pisarka. W 1975 roku ukończyła
Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Zagrała w 60 spektaklach
teatralnych: w sztukach antycznych i współczesnych, w tym
wybitnych monodramach. Ma na swoim koncie okrągłych 50 ról
filmowych oraz pięć autorskich publikacji książkowych. Nagrała
sześć płyt. Jest również sprawną felietonistką i reżyserką – w tej
ostatniej roli zadebiutowała za sprawą filmu „Pestka”. W 2005
roku powołała do życia Teatr Polonia. Jest również fundatorką
i prezesem zarządu Fundacji Krystyny Jandy na Rzecz Kultury.
Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za
wkład w rozwój Telewizji Polskiej.

www.krystynajanda.pl

Julia Kuczyńska
Blogerka modowa. Z wykształcenia kulturoznawca, absolwentka
Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
w Poznaniu. W 2009 założyła internetowy blog poświęcony
modzie o nazwie „Maffashion”. W 2019 roku założyła swoją
markę odzieżową Eppram, którą doceniły takie gwiazdy jak
Kourtney Kardashian czy Addison Rae. W swoich projektach
marka stawia na funkcjonalne marynarki dla kobiet, spodnie
garniturowe, a także wegańskie torebki i dodatki zaprojektowane
w nowoczesnej formie.

www.maffashion.pl | www.eppram.com
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Dominika Kulczyk
Inwestorka, dziennikarka, bizneswoman i filantropka.
Z wykształcenia sinolog i politolog. Założycielka i prezes organizacji filantropijnej Kulczyk Foundation, która wspiera nie tylko
organizacje i ludzi, którzy efektywnie pomagają innym, lecz
także projekty infrastrukturalne i inwestycje społeczne
w krajach rozwijających się. W 2006 roku wspólnie z Jackiem
Santorskim założyła Grupę Firm Doradczych Values specjalizującą się w szkoleniach z zakresu psychologii biznesu. Od
2013 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Kulczyk Investments,
jest doradcą prezesa PKOl, a także członkinią międzynarodowej
inicjatywy Young Leaders of Tomorrow zrzeszającej młodych
liderów z całego świata. Za wybitne zasługi w działalności na
rzecz dzieci w 2018 roku otrzymała Order Uśmiechu.

www.kulczykfoundation.org.pl

Grażyna Kulczyk
Przedsiębiorczyni, filantropka, mecenaska i największa w kraju
kolekcjonerka sztuki, prawniczka z wykształcenia. Jedna
z najbogatszych Polek. Inicjatorka rewitalizacji Starego Browaru
w Poznaniu, z którego stworzyła dzieło architektury. Dziś jest
on centrum handlowym i kulturalnym, a także jedną z największych atrakcji turystycznych Poznania. W 2004 r. powołała
do życia Art Stations Foundation, która ma na celu m.in.
zwiększenie dostępu społeczeństwa do sztuki oraz wspieranie
osób szczególnie uzdolnionych. Twórczyni Muzeum Susch
w Szwajcarii, które prezentuje sztukę nowoczesną i realizuje
misję założycielki – promuje Polskę za granicą. W 2015 r. została
odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

www.artstationsfoundation5050.com

Anna Leńczowska
Biegła rewidentka i doradczyni podatkowa. Od prawie 20 lat
pomaga przedsiębiorcom w zakresie podatków, księgowości
i prawa. Właścicielka biur rachunkowych w Krakowie i Myślenicach. Ukończyła studia magisterskie na Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, na kierunku stosunki międzynarodowe o specjalizacji handel zagraniczny, a także studia
podyplomowe na kierunkach finanse i rachunkowość oraz
pedagogika. Od 2019 roku z sukcesami prowadzi działalność
edukacyjną w zakresie księgowości, rachunkowości i podatków.
Właścicielka Szkoły Księgowości, z której usług skorzystało już
ponad 10 tysięcy studentów. Bierze udział w badaniu licznych
sprawozdań finansowych – w tym spółek giełdowych i podmiotów z branży finansowej.

www.szkolaksiegowosci.pl
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Ilona Łepkowska
Scenarzystka, producentka filmowa i serialowa, znana z polskich
filmów: „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”, „Och, Karol 2”,
„Nigdy w życiu!”. W 1977 roku ukończyła studia na Wydziale
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1982 roku
Zaoczne Studium Scenariuszowe przy Państwowej Wyższej
Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera
w Łodzi. Wielokrotnie uwzględniana w rankingach na najbardziej wpływowe Polki i najbardziej wpływowych Polaków.
W 2006 roku otrzymała Super Wiktora za całokształt osiągnięć,
a w 2007 roku została odznaczona medalem Przyjaciel Integracji
od Stowarzyszenia Integracja za „wrażliwość i zaangażowanie
w kreowanie właściwego wizerunku osób niepełnosprawnych
w polskich serialach”. W 2013 roku została odznaczona Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

facebook.com/IlonaLepkowskaFanpage

Ewa Minge

fot. Szymon Brodziak

Uznana projektantka mody i historyk sztuki. Jej kolekcje są
pokazywane na najbardziej prestiżowych wybiegach, m.in.:
w Paryżu, Mediolanie, Rzymie, Moskwie, Montrealu, Cannes,
Kijowie, Barcelonie, Berlinie czy Dubaju. Kreacje projektantki
wybierały takie gwiazdy jak Paris Hilton, Ivana Trump, Kelly
Rowland, Cheryl Cole czy LaToya Jackson. Najważniejsze
tytuły międzynarodowej prasy modowej, takie jak: „Vogue”,
„Harper’s Bazaar”, „Elle”, „Glamour”, „Cosmopolitan”,
„Collezioni” czy „Marie Claire”, od lat stawiają kolekcje Polki
obok największych domów mody na świecie. Założycielka
fundacji Black Butterflies, której zadaniem jest pomoc osobom
chorym na nowotwory.

www.evaminge.com

Magdalena Mołek
Polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna i konferansjerka.
W 2004 została prezenterką telewizji TVN. Najpierw prowadziła program „Moja krew” oraz współprowadziła „Taniec
z gwiazdami”. W latach 2005-2019 współprowadziła poranny
program „Dzień dobry TVN”. Od 2020 roku w serwisie
YouTube prowadzi kanał „W moim stylu. Magda Mołek”.
Laureatka wielu nagród i wyróżnień, m.in. Oscar Fashion przyznanego przez redakcję „Fashion Magazine”, tytułu Kobiety
Roku w plebiscycie Męska Rzecz 2008, organizowanym przez
motoryzacyjny kanał TVN Turbo oraz nagrody ELLE Style
Awards 2017 w kategorii „Ikona Stylu”.

www.magdamolek.pl
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Anna Nowak-Ibisz
Aktorka kina polskiego i niemieckiego, prezenterka telewizyjna. Od 2011 roku współpracuje z TVN Style, prowadząc
program „Pani Gadżet”, a od 2019 również „Pani Gadżet erotycznie”. W 2017 wzięła udział w kampanii reklamowej marki
Winiary. Dzięki akcji #kobiecybizneswtvnstyle w swoim programie poszukuje firm prowadzonych przez przedsiębiorcze,
zaradne i pomysłowe Polki, wspierając je w rozwoju własnego
biznesu.

facebook.com/Anna.Nowak.Ibisz.oficjalnie

Kornelia Olkucka
Kierowca wyścigowy, reprezentantka Polski na Igrzyskach
Sportów Motorowych 2022 w Marsylii w kategorii karting
endurance. Od 14. roku życia ściga się w kartingu wyczynowym
(podstawa sportów motorowych, w których rozpoczynali ściganie się czołowi kierowcy F1), w którym nie ma podziału na płeć.
Karierę kierowcy wyścigowego rozpoczęła od kategorii junior,
rywalizując z kierowcami jeżdżącymi od 6. roku życia. Obecnie
startuje jako jedyna kobieta w Europie w najtrudniejszej i najbardziej wymagającej kategorii DD2. Bierze udział w Pucharze
Rotax Max Challenge Poland, w Kartingowych Mistrzostwach
Polski, a także w Pucharze CEE Rotax Max Challenge (Central
European Rotax Max Challenge) oraz Rotax Max Challenge
International Trophy: RMCIT – Le Mans. Jej celem jest wejście
do W Series, w której ścigają się w samochodach Tatuus F3
T-318 najbardziej utalentowane młode kobiety z całego świata.

facebook.com/korneliaolkucka

Olga Palka
Przedsiębiorca, tancerka z ponad 20-letnim stażem, właścicielka
szkoły pierwszego tańca dla młodych par Opal Dance. Pasjonatka
efektywnego łączenia kontaktów biznesowych różnych branż.
Zaczynała, pracując jako górnik na etacie w największych
kopalniach odkrywkowych w Polsce, gdzie koordynowała
pracę maszyn i zespołu składającego się z kilkudziesięciu
osób. Obecnie w całej Polsce rozwija klub biznesowy (ponad
30-tysięczna społeczność) jako dyrektor, ponadto prowadzi kanał
na YouTube, gdzie zaprasza ludzi biznesu, dzielących się swoją
historią i praktycznymi wskazówkami. Ukończyła Akademię
Profesjonalnego Coachingu. Dodatkowo interesuje się
psychologią biznesu, którą wykorzystuje w swoich codziennych
działaniach oraz w sprzedaży. Prywatnie – miłośniczka podróży
i nurkowania.
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Beata Pawlikowska
Podróżniczka, pisarka, dziennikarka, tłumaczka, fotografka, ilustratorka książek. Autorka felietonów motywacyjnych i bloga,
na którym dzieli się przepisami, relacjami ze swoich podróży
dookoła świata i zagadnieniami związanymi z rozwojem osobistym. Autorka wielu książek coachingowych, podróżniczych,
audiobooków i kalendarzy „Rok Dobrych Myśli”. Swoje książki
ilustruje własnymi fotografiami i rysunkami. Twórczyni autorskiego kursu do szybkiej nauki języka angielskiego dla osób
początkujących „Blondynka na językach”.

www.beatapawlikowska.com

Agnieszka Pawłowska
Psycholożka od kilkunastu lat praktykująca uważność. Jest
jedną z pierwszych certyfikowanych nauczycielek i superwizorek Mindfulness i Compassion w Polsce. Posiada certyfikat
trenera Mind-Body Bridging, Coacha ICC i Mindfulness Life
Coacha oraz trenera Mindfulness in the Workplace. Szkoliła
się w UK, USA i w Polsce. Na co dzień pracuje
z dorosłymi – zarówno indywidualnie, jak i grupowo, ucząc, jak
się zatrzymać, wsłuchać w siebie, jak radzić sobie ze stresem,
przeciążeniem, intensywnymi emocjami, natłokiem myśli,
obniżonym poczuciem własnej wartości, budowaniem relacji,
a także jak pokochać samą/samego siebie. Jest również autorką
serii dziewięciu książek dla dzieci „Kraina Uważności”.

www.agnieszka-pawlowska.com

Magdalena Pawłowska
Prekursorka kursów online w Polsce, przedsiębiorczyni, autorka
bestsellerowej książki „Jedna kampania do wolności" (nominowanej w TOP10 najlepszych biznesowych książek 2018 roku
w konkursie Economicus), prowadząca podcast „Marketing
MasterClass"®, twórczyni Kampanii WOW – największego
w Polsce biznesowego szkolenia o kursach online. Na swoim
koncie ma wielomilionowe kampanie sprzedażowe. Pomogła
setkom osób wydać kursy i zbudować dochodowe biznesy online.
Jej podopieczni regularnie osiągają wyniki 100 000 zł w sprzedaży
kursów, a wielu przebiło już pierwszy milion! Współpracuje z ekspertami, pomagając im w budowaniu biznesów opierających się
na sprzedaży e-produktów. Znani autorzy, trenerzy i osobistości
ze świata show-businessu korzystają z jej rad, aby zmonetyzować
swoją obecność w internecie. Jej motto: Dobrze prosperujący
biznes jest fundamentem szczęśliwej rodziny.

www.magdalenap.com
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Lek. med.
Karolina Pazera
Lekarz medycyny estetycznej, absolwentka Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego i Krakowskiej Wyższej Szkoły
Promocji Zdrowia. W 2021 r. została laureatką nagrody Merak
Biznesu by Croma i szkoleniowcem marki Croma. Prowadziła
szkolenia m.in. w ramach prestiżowego Rising Stars i kongresu JADE. Opracowała własne techniki estetyczne, w tym
modelowania ust (Perfect Lips). Propagatorka nowatorskiego
i edukacyjnego podejścia do medycyny estetycznej: jej działalność w social mediach (dr Perfect Beauty) inspiruje codziennie
tysiące osób.

www.drpazera.pl

Magdalena Pieczonka
Makijażystka, autorka kolekcji rzęs oraz pędzli do makijażu
Magda Pieczonka by Lovenue. Na stałe współpracuje z gwiazdami, tworząc makijaże na czerwony dywan. „Dzień dobry
TVN” czy „Pytanie na śniadanie” to programy, w których jako
gość zdradza widzom tajniki makijażu. Ponadto prowadzi
swój autorski kanał na YouTube, w którym uczy krok po
kroku, jak wykonać makijaż. Wraz z zespołem makijażystek
tworzy wizerunek uczestników takich programów jak „Taniec
z gwiazdami”, „Sablewskiej sposób na modę”, „Twoja Twarz
Brzmi Znajomo” i innych.

www.magdalenapieczonka.pl

Viola Piekut
Jedna z najbardziej cenionych i najwybitniejszych polskich
projektantek mody. Jej kreacje wieczorowe i ślubne są jednymi
z najchętniej wybieranych przez polskie gwiazdy sceny
muzycznej, aktorskiej i show-biznesu. Projekty Violi Piekut
można podziwiać na wielkich wydarzeniach, czerwonych
dywanach i ściankach oraz w atelier w Warszawie i Poznaniu.
Projektantka oprócz kreacji wieczorowych i ślubnych tworzy
casualową kolekcję ubrań na co dzień oraz akcesoriów.

www.violapiekut.com
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Karolina Pisarek
Modelka i młoda bizneswoman. Ma na swoim koncie sesje
zdjęciowe dla wielu magazynów modowych, takich jak „Elle”,
„Glamour” czy „Elegant”. Została twarzą wielu kampanii
reklamowych Pantene, Orsay, Calzedonia czy La Mania.
W 2018 roku znalazła się na liście „100 najpiękniejszych twarzy
świata”, Fashion TV nadało jej tytuł Modelki Roku, a podczas
gali Osobowości i Sukcesy Roku 2019 otrzymała wyróżnienie
w kategorii „Sukces roku”. Na początku 2022 roku wydała
książkę „Girl Power. Nie odkładaj marzeń na jutro!”, w której
opowiada nie tylko o sukcesach, ale i o kulisach sławy i drodze
po własne marzenia w cieniu walki z depresją.

www.avantmodels.pl/models/karolina-pisarek

Joanna Przetakiewicz
Projektantka mody, przedsiębiorca, założycielka i dyrektor kreatywna domu mody La Mania, radca prawny; inicjatorka ruchu
społecznego Era Nowych Kobiet. Tuż po studiach, w 1992
roku Joanna Przetakiewicz założyła ze swoją ówczesną bratową
jedną z pierwszych sieci firm stomatologicznych − Vita-Dent
Centrum Stomatologiczne. W 2010 roku wykreowała swoją
markę odzieżową La Mania, która projektuje eleganckie kreacje
dla kobiet oraz ubrania casualowe na co dzień. Jest doskonałym
przedsiębiorcą oraz matką trójki synów.

www.lamania.eu

Dorota Rabczewska
Polska wokalistka, autorka tekstów, producentka, aktorka
i osobowość medialna, znana jako Doda. Laureatka dwóch Europejskich Nagród Muzycznych MTV dla najlepszego polskiego
wykonawcy, rekordowej liczby 12 statuetek Viva Comet Awards,
w tym dla artysty 10-lecia i za przebój 10-lecia („Szansa”) oraz
trzech nagród Eska Music Awards. Wielokrotnie była uwzględniana w rankingach na najbardziej wpływowe Polki oraz znalazła
się na liście najcenniejszych gwiazd polskiego show-biznesu.
Pomiędzy projektami muzycznymi Doda m.in. zasiadała
w jury kilku programów telewizyjnych, wzięła udział w trzech
dużych kampaniach reklamowych, zagrała w filmie „Pitbull.
Ostatni pies”. W 2021 roku wyprodukowała film „Dziewczyny
z Dubaju”.

www.doda.net.pl
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Urszula Radwańska
Polska tenisistka światowej sławy z licznymi trofeami na
swoim koncie: zwyciężczyni turnieju WTA w grze podwójnej,
zdobywczyni juniorskiego małego szlema w grze podwójnej
w 2007 roku (French Open, Wimbledon i US Open), triumfatorka juniorskiego Wimbledonu 2007 w grze pojedynczej oraz
finalistka juniorskiego US Open 2007 w grze pojedynczej,
a także juniorskiego Australian Open 2007 w grze podwójnej.
Reprezentantka kraju w Pucharze Federacji. Właścicielka
marki ekskluzywnych torebek UR inspirowanych potrzebami
konsumentów dóbr luksusowych. Projekty marki UR są wyjątkowym połączeniem elegancji, stylu i wygody.

www.urszularadwanska.com

Małgorzata Rozenek
Prezenterka telewizyjna, pisarka i osobowość telewizyjna.
Z wykształcenia prawniczka. Od 2012 związana jest zawodowo
z Grupą TVN. W latach 2012-2014 prowadziła program „Perfekcyjna pani domu”. Pełniła funkcję jurorki w reality show „Bitwa
o dom”, programu „Project Runway” oraz prowadzącej programy
„Piekielny hotel” i „Projekt Lady”. Prowadziła również programy
realizowane dla TVN Style: „W dobrym stylu”, „Warsztat urody”
i „Poczuj się jak Małgosia Rozenek”, a także była bohaterką
programu „Rozenek cudnie chudnie” (2021). Autorka książek:
„Perfekcyjne maniery”, „Perfekcyjny ślub”, „In vitro. Rozmowy
intymne”, „Świadoma mama. Praktyczna wiedza i porady”.

www.mrsdrama.pl

Anja Rubik
Modelka, osobowość medialna i działaczka społeczna. Jedna
z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych modelek
w Polsce. W 2018 roku założyła Fundację SEXED.PL – organizację pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego.
Działa na rzecz upowszechniania rzetelnej edukacji seksualnej
w Polsce. Razem z organizacją non-profit Parley for the Oceans
i PORTER stara się również edukować marki, w jaki sposób
wykorzystywać ekoinnowacje, aby chronić morza i oceany
przed zanieczyszczeniami.

www.sexed.pl
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Kinga Rusin
Dziennikarka i prezenterka telewizyjna, konferansjerka,
aktywistka społeczna i przedsiębiorca. W 2008 założyła markę
kosmetyczną Pat&Rub produkującą ekologiczne kosmetyki
i produkty do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom świadomych i wymagających klientów, tworzy linie kosmetyków dla mężczyzn, dzieci i linię SPA
Pat&Rub.

www.patandrub.eu

Maja Sablewska
Menedżerka muzyczna, doradca wizerunkowy, prezenterka
telewizyjna. W 2016 zrealizowała dla TVN program „Sablewskiej sposób na...”. Po dziewięciu sezonach „Sablewskiej sposób
na modę” w 2018 rozpoczęła kolejny trzysezonowy autorski
program „Sablewska od stylu”. Od 2021 jest jedną z prowadzących podcast „Oświeceni Hedoniści”. Laureatka wielu nagród
i wyróżnień m.in. nagrody Plotka Roku 2010 w kategorii
„Menedżer Roku 2010”, nagrody Joy Trendy 2012 w kategorii
„Styl życia” za współpracę z marką Rimmel oraz nominowana
do nagrody Kobieta Roku Glamour w kategorii „Kreatywna
w biznesie”. W 2021 roku wspólnie z marką Gabriella zaprojektowała kolekcję kobiecych rajstop na każdą okazję.

www.majasablewskaofc.wordpress.com

Kasia Sokołowska
Jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci w polskim świecie
mody. Reżyserka i producentka największych pokazów mody
w Polsce. Współpracuje z czołówką modowych marek
i projektantów mody. Pełni funkcję dyrektora artystycznego
The Designer Gallery w warszawskiej Galerii Mokotów.
Od kilku lat zasiada w jury programu „Top Model”.
Ambasadorka marek Apart, Intimissimi i L’Oréal Professionnel.
Przez magazyny mody i media obwołana ikoną stylu. Założycielka marki Emeralds and Crocodiles. Ceniąc czas i wygodę
współczesnych kobiet, zaprojektowała uzupełniający się duet
szpilek z baletkami.

www.emeraldsandcrocodiles.com
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Anna Stępień-Kraska

fot. Tatiana Pałucka

Multiprzedsiębiorczyni działająca na rynku ponad 11 lat.
Właścicielka marki Dehoust Polska zajmująca się dystrybucją
niemieckich zbiorników bezciśnieniowych na media płynne.
Założycielka i właścicielka firmy Asanka, w ramach której głównie z myślą o rozwoju osobistym i finansowym kobiet stworzyła
markę ASANKA Mind Quest. Wiedzę czerpie ze szkoleń i od
mentorów z całego świata, a doświadczenie zdobywa, eksperymentując przede wszystkim na sobie. Pomysłodawczyni wielu
projektów o kobietach dla kobiet. Kobieta spełniona, podróżniczka, a także autorka książki „Islandia stopem”.

www.asanka.pl | www.dehoustpolska.pl

Dorota Szelągowska
Polska prezenterka telewizyjna i projektantka wnętrz. Od 2014
prowadzi programy o tematyce wnętrzarskiej, m.in. „Dorota
Was urządzi”, „Polowanie na kuchnie”, „Weekendowe metamorfozy Doroty” oraz „Wielkanocne metamorfozy Doroty”,
„Polowanie na mieszkanie” i „Totalne remonty Szelągowskiej”.
W HGTV jest gospodynią programów: „Tu jest pięknie”,
„Dorota inspiruje” i „Metamorfozy Doroty Szelągowskiej”.
Właścicielka biura projektowego Szelągowska Biuro Projektowe.
Marzy o otwarciu pensjonatu, a w planach ma także stworzenia
domu dla samotnych matek, które doświadczyły przemocy
domowej.

www.dorotaszelagowska.pl

Iga Świątek
Polska tenisistka, zwyciężczyni French Open 2020 w grze
pojedynczej. Wiceliderka rankingu singlowego WTA. Zwyciężczyni pięciu turniejów WTA w grze pojedynczej, triumfatorka
juniorskich turniejów wielkoszlemowych: Wimbledonu 2018
w grze pojedynczej oraz French Open 2018 w grze podwójnej
dziewcząt. Finalistka juniorskiego Australian Open 2017 w grze
podwójnej w oraz złota medalistka Letnich Igrzysk Olimpijskich
Młodzieży 2018 w grze podwójnej dziewcząt. Po zwycięstwie
we French Open 2020 została pierwszym polskim zwycięzcą
turnieju wielkoszlemowego w grze pojedynczej. Iga Świątek jest
ambasadorką światowych marek, m.in. Rolexa, Xiaomi i Asics.
Według „Pulsu Biznesu” jej współpraca z PZU w pierwszym roku
trzyletniej umowy przyniosła marce ponad 40 mln zł ekwiwalentu reklamowego.

www.igaswiatek.pl
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Ewa Wachowicz
Dziennikarka, prezenterka telewizyjna, bizneswoman.
Od 20 lat właścicielka firmy producenckiej Promiss.
W 1992 roku zdobyła tytuł Miss Polonia oraz tytuł III Wicemiss
w konkursie Miss Świata, a w 1993 roku – tytuł Miss Świata
Studentek w konkursie World Miss University. W latach
1993-95 była rzecznikiem w rządzie Waldemara Pawlaka.
Pod koniec lat 90. została producentką programu „Podróże
kulinarne Roberta Makłowicza”. Wystąpiła w programach
rozrywkowych: „Taniec z gwiazdami” oraz „Tylko nas dwoje”.
Gościnnie zagrała w jednym z odcinków serialu „Niania”.
Przez kilka lat była jurorką programu „Top Chef”.
Od 2007 roku z sukcesem realizuje własny program kulinarny
„Ewa gotuje”, w którym prezentuje swoje mistrzostwo w sztuce
kulinarnej.

www.ewawachowicz.pl

Weronika Sowa
„Wersow”
Polska youtuberka, uważana za jedną z najpopularniejszych
influencerek w Polsce. Jej kanał w serwisie YouTube został
utworzony w 2013 roku. Pierwszy film udostępniła 10 stycznia
2019 roku. Obecnie na YouTube obserwuje ją 1,97 miliona
subskrybentów, a jej kanał uzyskał ponad 373 miliony wyświetleń, na Instagramie zaś ma ponad 2,3 miliona obserwujących.
Założycielka sklepu odzieżowego WERSOW STORE.
Członkini zespołu polskich youtuberów i influencerów Ekipa
Friza, posiadającego także swoją markę odzieżową EkipaToNosi oraz kilku innych przedsiębiorstw: Ekipa Investments,
Pigeon Studios oraz Ekipa Holding S.A.

www.wersow.com

Dyrektor zarządzająca T&T Proenergy Sp. z o.o. Od 11 lat
związana z branżą odnawialnych źródeł energii. Doradza,
dobiera komponenty, tak aby inwestycje osiągały maksymalny
zysk. Prowadzi procesy inwestycyjne projektów o łącznej mocy
500 MW w grupie kapitałowej 01Cyberaton Proenergy S.A.
Czynnie uczestniczyła w konsultacjach społecznych projektu
ustawy OZE, propagując wykorzystanie energii słonecznej
w Polsce. Jest autorką zmian w ustawie o MPZP dotyczących
możliwości budowy elektrowni fotowoltaicznych pomijających zasadę tzw. dobrego sąsiedztwa. Dziś odpowiedzialna za
proces inwestycyjny w Spółce T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o.
przygotowuje projekty elektrowni fotowoltaicznych dla własnej grupy kapitałowej oraz dla spółek skarbu państwa.

www.ttproenergy.pl

72

fot. Lidia Skuza

Joanna TABAKA

BUSINESSWOMAN Raport 2022

Julia Wieniawa
Polska aktorka, piosenkarka, osobowość medialna. Ma za
sobą udział w wielu polskich produkcjach filmowych, m.in.
„W lesie dziś nie zaśnie nikt” (2020), „Wszyscy moi przyjaciele
nie żyją” (2021), „Small World” (2021), „Jak pokochałam gangstera” (2022) i „Chłopi”. Założycielka marki kosmetycznej
Jusee Cosmetics. W 2020 roku założyła swoją drugą markę –
Lemiss – projektującą szyte w Polsce ubrania do jogi i ćwiczeń.
Projekty Lemiss wyróżnia minimalizm i szczególna dbałość
o komfort połączona z sensualnymi krojami.

www.lemiss.eu

Martyna Wojciechowska
Od ponad 20 lat pracuje w show-biznesie, realizując program
„Kobieta na krańcu świata”. Właścicielka sklepu internetowego
Martyna.World, w którym podczas zakupów, praktycznie
bez wysiłku, można realnie wesprzeć działania Fundacji
UNAWEZA. Fundacja Martyny Wojciechowskiej, założona
w 2019 roku, poprzez wyrównywanie szans ekonomicznych,
społecznych i prawnych, zapewnia dostęp do edukacji i opieki
medycznej kobietom w Polsce oraz na całym świecie.

www.martyna.pl | www.unaweza.org

Fot. Agencja Fotograficzna Newspix.pl/Sara Boruc, Magda Gessler, Ilona Łepkowska, Anna Nowak-Ibisz, Viola Piekut, Anja Rubik, Kinga Rusin, Maja Sablewska, Dorota Szelągowska

