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Członek Rady Nadzorczej 

(członek niezależny) 

 

 

Member of the Supervisory Board 

(independent member) 

 

 

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w 

Katowicach w 1978 roku. Jest 

współwłaścicielką firmy MOKATE. W latach 

1992–1994 wprowadziła kawę cappuccino 

jako nowy produkt na polski rynek, uzyskując 

70 – proc. udział w rynku i utrzymując pozycję 

lidera w tej kategorii produktu do chwili 

obecnej. 

 

 

She graduated from the University of 

Economics in Katowice in 1978. Co-owner of 

MOKATE. In 1992-1994 she launched 

cappuccino coffee as a new product on the 

Polish market and acquired a 70% market 

share and has since had a leading position in 

this product category. 

 

 

W latach 1994 – 1995 zbudowała od podstaw 

nowoczesny kombinat MOKATE w Ustroniu, 

zaś w 2001r. jej firma oddała do użytku drugi 

kombinat w Żorach. Dzięki inwestycji 

wprowadziła przedsiębiorstwo na rynek 

półproduktów, uruchamiając w MOKATE nowe 

oddziały produkcyjne, wyposażone w 

najnowocześniejszą technologię. Obecnie 

kieruje grupą dziewięciu. firm MOKATE, z 

których pięć ma siedzibę zagranicą. 

Przywiązuje dużą wagę do exportu, jego 

udział w obrotach zbliża się do 60 procent. 

 

 

In 1994-1995 she built a greenfield MOKATE 

plant in Ustroń; in 2001 her company opened 

another plant in Żory. Thanks to investment 

projects she introduced the company into the 

market of semi-finished products and opened 

at MOKATE new manufacturing divisions 

equipped with state-of-the-art technologies. 

She currently heads a group of nine MOKATE 

companies, including five with a seat abroad. 

Exports are a main focus of her business: 

currently, the share of exports in total sales is 

close to 60 percent. 

 

 

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski.  

 

 

She has been awarded the Knight’s Cross of 

the Order of Polonia Restituta. 

 

 

Zdobyła m.in. tytuł „Lidera 10-lecia” – nadany 

przez Gazetę Wyborczą – oraz „Sukces 10-

lecia” – nadany przez Businessman Magazine. 

W 2000r. Międzynarodowa Fundacja 

 

She is the winner of the "Leader of the Decade" 

title awarded by Gazeta Wyborcza daily and 

the "Success of the Decade" title awarded by 

Businessman Magazine. In 2000 the 



Przedsiębiorczości Kobiet z Los Angeles 

przyznała jej tytuł „Najbardziej 

Przedsiębiorczej Kobiety Świata”. Jest m. in. 

fundatorką dla zdolnej i niezamożnej 

młodzieży, wspomaga finansowo działalność 

służby zdrowia, domów opieki, sierocińców i 

szkół. 

 

International Foundation for Women’s 

Entrepreneurial Spirit, Los Angeles awarded 

her the title of the "the world’s most 

entrepreneurial woman of the world". She has 

founded scholarships among others for 

talented and disadvantaged youth and has 

financially supported health care institutions, 

nursing homes, orphanages and schools. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


