
Kobiety święcą triumfy w branży IT
Wybrano Laureatki VI edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku.
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PODSUMOWANIE

Czy istnieją jeszcze obszary działalności biznesowej powszechnie uważane za „niekobiece”?
Do niedawna należała do nich branża IT. Kobiety stanowiły ułamek absolwentów, którzy
opuszczali mury uczelni technicznych, a zespoły operacyjne składały się głównie z mężczyzn.
Dziś coraz więcej pań bierze aktywny udział w tworzeniu technologicznych innowacji, czego
najlepszym przykładem są dokonania laureatek konkursu Sukces Pisany Szminką
Bizneswoman Roku 2014.

Dnia 26 lutego br. podczas uroczystej gali na Giełdzie Papierów Wartościowych zostały
wręczone nagrody dla najlepszych bizneswoman w Polsce. Spośród 20 finalistek, jury wybrało
cztery laureatki, które otrzymały tytuły w kategorii: Debiut Roku - Edyta Kocyk, Prezes i
współzałożycielka spółki technologicznej SiDLY; Moja Firma - Ewa Filipiak, Prezes Zarządu
Firmy Programistycznej IT-Trans; Korporacja - Dorota Raben, Prezes Zarządu Morskiego
Portu Gdańskiego S.A. oraz Działalność na Rzecz Kobiet - Bianka Siwińska, Dyrektor
Zarządzająca Fundacją Edukacyjną Perspektywy.

Wybór był bardzo trudny, dlatego organizatorzy zdecydowali się przyznać dodatkowo dwa
wyróżnienia, które otrzymały Barbara Sołtysińska - Prezes Zarządu LifeTube oraz Joanna
Makowiecka-Gaca - Wiceprezes Zarządu Polimex-Mostostal SA. Najważniejsze kryteria, jakie
decydowały o wygranej to: przedsiębiorczość i innowacyjność, wyniki finansowe, efektywność
działań oraz pasja i wytrwałość w realizacji zamierzonego celu.

Głosem Internautów nagroda publiczności powędrowała do Wioletty Jankielewicz, Prezes
Zarządu firmy ALFATEC i finalistki w kategorii Moja Firma. Udział w głosowaniu wzięło niemal
15 tys. osób. Nowością szóstej edycji była specjalna nagroda „Kobieta w Nowych
Technologiach”, którą otrzymała Prezes firmy SiDLY zajmującej się konstruowaniem
innowacyjnych urządzeń do teleopieki – Edyta Kocyk.

Szacuje się, że liczba pań zatrudnionych w obszarze IT nie przekracza 10% – mówi Jarosław
Dąbrowski – członek jury konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku i Dyrektor ds.
Technologii GTECH Poland. Tym bardziej cieszę się, że rozszerzenie konkursu o kategorię
„Kobieta w Nowych Technologiach” spotkało się z tak dużym zainteresowaniem. Napłynęło



wiele wartościowych zgłoszeń, które dowodzą, że kobiety jeśli już zdecydują się na pracę w
branży IT, świetnie się w niej odnajdują i odnoszą sukcesy. Mam nadzieję, że między innymi
dzięki takim inicjatywom jak konkurs Bizneswoman Roku, będzie ich z roku na rok coraz
więcej.

Organizatorem konkursu jest Sukces Pisany Szminką oraz Radio ZET CHILLI, a sponsorem
gali Skanska Property Poland. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystego wydarzenia
na Giełdzie Papierów Wartościowych, który uświetnił koncert Marii Sadowskiej.

Zawsze bardzo chętnie uczestniczę w gali konkursu Bizneswoman Roku, ponieważ
przebywanie w gronie tych wspaniałych kobiet, pełnych pomysłów, pasji i determinacji daje mi
wiele satysfakcji, inspiracji i energii do działania. – powiedziała Olga Zarachowicz, Dyrektor
Zarządzająca ds. HR w Grupie PZU. Po raz kolejny udowodniłyśmy, że kobiety w biznesie
dają radę! Cieszę się, ze jako Grupa PZU mogliśmy znowu być głównym partnerem tego
wydarzenia.

Więcej informacji o przebiegu i wynikach konkursu można znaleźć na stronie
www.bizneswomanroku.pl.

Lista Laureatek:

Bizneswoman Roku 2014 w kategorii Działalność na Rzecz Kobiet: Bianka Siwińska -
Dyrektor Zarządzająca Fundacją Edukacyjną Perspektywy

Bizneswoman Roku 2014 w kategorii Debiut Roku: Edyta Kocyk - Prezes i
współzałożycielka spółki technologicznej SiDLY

Bizneswoman Roku 2014 w kategorii Moja Firma: Ewa Filipiak - Prezes Zarządu Firmy
Programistycznej IT-Trans

Bizneswoman Roku 2014 w kategorii Korporacja: Dorota Raben - Prezes Zarządu
Morskiego Portu Gdańskiego S.A.

Wyróżnienia:

Barbara Sołtysińska - Prezes Zarządu LifeTube

Joanna Makowiecka-Gaca - Wiceprezes Zarządu Polimex-Mostostal SA

Specjalna nagroda „Kobieta w Nowych Technologiach”: Edyta Kocyk - Prezes i
współzałożycielka spółki technologicznej SiDLY

http://www.bizneswomanroku.pl/


Nagroda Publiczności: Wioletta Jankielewicz - Prezes Zarządu firmy ALFATEC
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