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Marta Półtorak

Marta Półtorak
Pani Marta Półtorak jest Prezesem Firmy Marma Polskie Folie Sp z o.o. istniejącej od 1991 roku.
Marma Polskie Folie pod kierownictwem Marty Półtorak cały czas stara się być o krok przed
konkurencją. W Europie nie ma drugiej takiej firmy w branży tworzyw sztucznych, która miałaby tak
szeroki wachlarz produktów w ofercie. Grupa Marma Polskie Folie obejmuje 5 zakładów
produkcyjnych: Kańczuga, Kędzierzyn-Koźle, Nowa Dęba, Bielsko-Biała, Wilkowice. Najstarszy
zakład Lenko SA ma ponad 120 letnią tradycję w produkcji tkanin i opakowań.
Obecnie w grupie kapitałowej Marma zatrudnione jest ponad 1000 osób. Firma nieustannie rozwija
się, inwestuje w nowe technologie i rozwój. Wraz z Politechniką Rzeszowską wdrożyła wynalazek:
folie poliolefinowe o sterowanej oksybiodegradowalności. Firma jest także współzałożycielem Klastra
Poligen, który powstał z inicjatywy trzech podkarpackich organizacji, tj. Politechniki Rzeszowskiej,
przedsiębiorstwa MARMA Polskie Folie Sp. z o.o. oraz instytucji okołobiznesowej – spółki INNpuls,
dostrzegających ogromny potencjał i siłę tej branży w regionie. Celem Klastra Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych jest tworzenie efektywnego systemu innowacji wspierającego współpracę jego
Partnerów w zakresie szeroko pojętego wzrostu konkurencyjności, wdrażania innowacji
produktowych, organizacyjnych czy procesowych, rozwoju zrównoważonych technologii oraz rozwoju
kapitału ludzkiego.
Marta Półtorak piastuje funkcję Prezesa Zarządu Develop Investment Sp. z o.o. właściciela Centrum
Kulturalno-Handlowego Millenium Hall, największego wielofunkcyjnego kompleksu stolicy
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Podkarpacia. Centrum łączy w sobie świat biznesu, kultury, handlu i rozrywki. Jest to miejsce pełne
możliwości, które inspiruje pięknem architektury i zaskakuje bogatą ofertą. Millenium Hall to
również wyjątkowa przestrzeń goszcząca dzieła największych artystów światowego formatu. Marta
Półtorak jako aktywny mecenas sztuki i kultury doprowadziła do otwarcia na terenie Centrum galerii
sztuki, klubu muzycznego, klubów sportowych, szkół tańca. Jest propagatorem projektu „Siemacha
Spot w Galeriach Handlowych”, innowacyjnej placówki, która mieści się pod dachem Centrum
Kulturalno-Handlowego Millenium Hall zawierającej bogatą ofertę zajęć edukacyjnych,
artystycznych, muzycznych i komputerowych dla dzieci i młodzieży. Z inicjatywy Marty Półtorak na
terenie kompleksu odbywały się Wystawy i Aukcje Bliźniemu Swemu na rzecz Towarzystwa Św.
Brata Alberta.
Millenium Hall zarządzane przez Martę Półtorak to zdobywca Lidera Regionu w kategorii Lauru
Klienta 2013 w kategorii podkarpackie centra handlowe oraz „Działalność Kulturalna i Handlowa” w
2015. Marta Półtorak pełni także funkcję Wiceprezesa Zarządu Hotele Grupy Marma Sp. z o.o., firmy
która w 2012 roku otworzyła pierwszy na Podkarpaciu hotel Hilton Garden Inn w Rzeszowie, który
zdobył m.in.: Excellence in Quality 2015 i 2016 (przyznane przez Hilton Worldwide), Best Hotel
Award (2013, 2014, 2015); TripAdvisor: Traveller Choice (2014, 2015) i Certificate of Excellence
(2014, 2015). W 2004 roku Marta Półtorak podjęła odważną decyzję i wzięła na swoje barki trud
prowadzenia i zarządzania rzeszowskim klubem żużlowym. Rok później została wybrana na Prezesa
sekcji żużlowej STAL Rzeszów (od 2009 roku była Prezesem Speedway Stal Rzeszów), będąc
jednoczenie pierwszą kobietą w Polsce, która objęła to stanowisko. W tym samym roku został jej
również przyznany tytuł „Działacza Roku” w plebiscycie Tygodnika Żużlowego. To pod jej rządami w
drużynie nad Wisłokiem jeździły gwiazdy światowego speedwaya.
Jako miłośnik sportu sponsorowała i sponsoruje także: Młodzieżowy Klub Judo UKJ Millenium;
trzykrotnego Mistrza paraolimpijskiego Rafała Wilka; Mistrza Polski Seniorów w Judo, medalistę
Pucharów Europy - Michała Bartusika; Mistrza Świata WFMC w boksie tajskim - Rafała
Antończaka; Ekstraligową drużynę koszykówki MKS ZNICZ Jarosław; Kajakarkę Beatę Fabińską,
dwukrotną Mistrzynię Polski Juniorów w K-1; liczne imprezy sportowe, drużyny amatorskie i
młodzieżowe.
Mecenas, współorganizator i pomysłodawca licznych działań prospołecznych, charytatywnych,
kulturalnych i sportowych, Honorowy Przyjaciel Rzeszowskiej Hematologii, Pomysłodawca i
współorganizator Festiwalu Pięknej Książki w Rzeszowie, członek Konwentu Politechniki
Rzeszowskiej oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - organów opiniodawczodoradczych Rektora, platform współpracy pomiędzy światem nauki i edukacji, a światem praktyki
gospodarczej, zaangażowana w wydanie pierwszego polskiego przekładu „Matematycznych zasad
filozofii przyrody” Isaaca Newtona. Finansuje budowę Domu Polskiego w Nepalu dla ofiar trzęsienia
ziemi, wspiera pobyt w Polsce grupy dzieci z Ukrainy pochodzących z obszarów objętych działaniami
wojennymi.
Zdobyte tytuły i wyróżnienia:
- Kobieta Przedsiębiorcza 2010 Podkarpacia w kategorii Działalność Gospodarcza;
- Laureatka Rankingu „100 Kobiet Biznesu 2015” - rankingu najbardziej przedsiębiorczych kobiet w
Polsce, przygotowanego przez redakcję dziennika "Puls Biznesu";
- Menadżer Roku 2016 Podkarpacia w kategorii Działalność Gospodarcza;
- Zdobywczyni nagrody Super Wiktoria „Osobowość roku 2016” – nagroda przyznana w ramach
Konkursu WIKTORIA 2016 Znak Jakości Przedsiębiorców organizowanego przez Warszawską Izbę
Przedsiębiorców we współpracy z samorządem terytorialnym i gospodarczym z terenu
Rzeczpospolitej Polskiej;
- Zdobywczyni w 2017 roku Złotego Medalu Akademii Polskiego Sukcesu za wybitne osiągnięcia w
produkcji folii przemysłowych oraz wkład w rozwój gospodarczy Regionu Podkarpackiego.
Rynek 1, Rzeszów

2

umrzeszow

Data wydruku: 28-09-2020 22:15

Obecnie pełni funkcje: Prezes Zarządu Marma Polskie Folie Sp. z o.o. istniejącej od 1991 roku laureat Diamentów Forbesa 2016; Prezes Zarządu Develop Investment Sp. z o.o. właściciela
Centrum Kulturalno-Handlowego Millenium Hall; Wiceprezes Zarządu Hotele Grupy Marma Sp. z
o.o., firmy która w 2012 roku otworzyła pierwszy na Podkarpaciu hotel Hilton Garden Inn w
Rzeszowie.
Prowadzona przez Martę Półtorak tak szeroka działalność społeczno-gospodarcza wpływa na
atrakcyjność regionu oraz wpisuje się w dynamikę rozwoju Rzeszowa, rozbudowując i kształtując
jego wizerunek, określający go stolicą innowacji. Jej cechy szczególne to pasja, odwaga, praca i
pomysłowość - warunki tworzące szeroką platformę do wszelkiego działania, gdzie szczególne
miejsce zajmuje drugi człowiek. Nie skupia się na sobie, widzi innych, czego największym wyrazem
jest Stowarzyszenie „Siemacha”, dedykowane dzieciom i młodzieży. Pod profesjonalną opieką uczą
się tam one życia a poprzez dbałość o budowanie relacji, tworzą stabilną i przyjazną społeczność,
opartą na więzach, szczerym dialogu i twórczym podejściu do życia. Swoim przykładem Marta
Półtorak wskazuje drogę do spełnionych, młodzieńczych marzeń, które – obok pracy i pomysłowości są kapitałem bardzo cennym. Jej świadomość nieustannego rozwoju i inwestowania w ludzi i
technologię, to jej filozofia działania. Filozofia jakże spójna z wiodącym hasłem miasta – Rzeszów
stolica innowacji, w którą tak znakomicie Marta Półtorak się wpisuje.
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