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PERŁY POLSKIEGO BIZNESU 2013

Największy sukces zawodowy: Przede mną. :)
Trzy główne wartości, którymi kieruję się w  biznesie: Szczerość, kreatywność, 
profesjonalizm.
Moją motywacją jest: Satysfakcja naszych klientów. 
Dążę do: perfekcji.
Recepta na sukces: Konsekwencja w działaniu.
Moje motto: Geniusz tkwi w prostocie, a diabeł w szczegółach.

Agnieszka Szpila
prezes zarządu Amocarat S.A.

Największy sukces zawodowy: Ewo-
lucja związana z utworzeniem instytucji 
centralnego kontrpartnera na polskim 
rynku fi nansowym.
Trzy główne wartości, którymi kieruję 
się w biznesie: Skuteczność, odpowie-
dzialność, zaufanie.
Moją motywacją jest: Rozwój i efek-
tywne działanie.
Dążę do: Wyznaczonych celów.
Recepta na sukces: Wierzyć w to, co 
się robi.
Moje motto: Nigdy nie mów nigdy. Ni-
gdy nie mów zawsze.

dr Iwona 
Sroka
prezes zarządu Krajowego 
Depozytu Papierów 
Wartościowych oraz 
KDPW_CCP 

Największy sukces zawodowy: Jeszcze przede mną.
Trzy główne wartości, którymi kieruję się w biznesie: Ciężka praca, szacunek, odwaga.
Moją motywacją jest: Kiedy dzięki wizjom i ideom, a później czynom i konkretnym realizacjom, 
powstają produkty, usługi i środowiska pracy, w ramach których osiągane są zamierzone cele biz-
nesowe, tworzone nieszablonowe rozwiązania, a kultura pracy i wzajemny szacunek współpracow-
ników są nie tylko wzniosłym hasłem w broszurze czy na stronie internetowej, ale codziennością.
Dążę do: Wydobywania ukrytego potencjału nieruchomości posiadających wady prawne, wyma-
gających zarówno dużych nakładów fi nansowych, jak i czasu, poprzez przemienianie ich w grunty 
i budynki o wysokich walorach użytkowych i estetycznych, tętniących życiem ludzi, którzy w nie 
inwestują, w nich pracują czy mieszkają.
Recepta na sukces: Jeśli istnieje jakaś złota recepta na sukces, to, niestety, nie miałam jeszcze okazji 
jej poznać. Wszystko osiągnęłam wyłącznie ciężką pracą, nauką na własnych błędach, szukaniem 
właściwych okazji i podejmowaniem ryzyka. Każde przedsięwzięcie, którym zarządzałam, powsta-
wało od podstaw i bez jakiegokolwiek zewnętrznego wsparcia fi nansowego. Każde z nich musiało 
być rentowne już od pierwszego miesiąca działalności i wszystkie pozostają rentowne nieprzerwa-
nie aż do chwili obecnej. 
Moje motto: „Nic na świecie nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent – nie ma nic powszech-
niejszego niż ludzie utalentowani, którzy nie odnoszą sukcesów. Nie uczyni niczego sam geniusz 
– nienagradzany geniusz to już prawie przysłowie. Nie uczyni niczego też samo wykształcenie 
– świat jest pełen ludzi wykształconych, o których zapomniano. Tylko wytrwałość i determinacja 
są wszechmocne”.

Kinga Hanna Stachowiak
prezes zarządu spółek z branży medialnej i nieruchomości: Portal 
Skarbiec.biz S.A., Taurus Development Holding Sp. z o.o., Taurus 
Development Holding  Sp. z o.o., Beauchamp Properties Sp. z o.o.

Największy sukces zawodowy: Jestem pierwszą kobietą w historii naszej spółki, która zajmuje stanowisko prezesa zarządu i jednocześnie 
pierwszym polskim prezesem mianowanym po prywatyzacji spółki.
Trzy główne wartości, którymi kieruję się w biznesie: 1) W pracy jestem sobą – bycie autentycznym jest siłą motywującą innych; 2) Szu-
kam nowych lepszych rozwiązań – to, co dziś jest najlepszym rozwiązaniem, już jutro może okazać się nieskuteczne; 3) Wierzę w ludzi – tylko 
dzięki zaangażowanemu zespołowi można osiągnąć sukces.
Moją motywacją jest: Współpraca ze wspaniałym zespołem, z którym każdy sukces jest możliwy, a wyzwania potrafi my przekuwać w szanse.
Dążę do: Zdrowego balansu pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.
Recepta na sukces: Wiara w siebie i w swoje możliwości.
Moje motto: Nie ma rzeczy niemożliwych, ograniczenia są jedynie w naszej głowie. 

Agnieszka Świergiel
prezes zarządu Imperial Tobacco Polska SA

Największy sukces zawodowy: Zbudowanie silnego oddziału SAS i elitarnego środowiska 
SAS w Polsce. 
Trzy główne wartości, którymi kieruję się w biznesie: Wiedza, szacunek i zaufanie.
Moją motywacją jest: Przyczynianie się do realizacji wizji nowoczesnej, silnej Polski. 
Dążę do: Perfekcji we wszystkim, co robię.
Recepta na sukces: Miks osobowości, pracy i przeznaczenia. 
Moje motto: Wielkie osiągnięcia składają się z małych cegiełek.

Alicja Wiecka  
dyrektor zarządzający SAS Institute Polska


