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Szanowni Państwo!
Rok 2015 to rok bardzo ważny dla Fundacji. Ruszamy z drugą edycją programu mentoringowego Fundacji i cieszy
nas ogromne zainteresowanie programem. Coraz więcej liderów dołącza do grona mentorów i chce się dzielić
swoim doświadczeniem aby wspierać ambitnych menadżerów w realizacji pasji i planów zawodowych.
Już 3 marca spotkamy się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie podczas ważnej debaty na temat
różnorodności w biznesie ze szczególnym uwzględnieniem spółek giełdowych a także spółek Skarbu Państwa.
Podstawowe znaczenie ma to aby właśnie spółki publiczne a także te związane ze Skarbem Państwa były
przykładem różnorodności, dzięki reprezentatywnej grupie kobiet na stanowiskach zarządczych a także
nadzorczych.
Polskiej gospodarki nie stać na nierównomierne wykorzystywanie talentów polskiego społeczeństwa, w tym kobiet.
Nadszedł czas aby wypracować takie systemowe rozwiązania, które zostaną zaakceptowane przez polski biznes i
będą wdrażane i realizowane na szczeblu organizacji.
Dziękuję wszystkim za pomysły i współpracę z Fundacją i zapraszam do dalszego współdziałania!

Katarzyna Twarowska
Prezes Zarządu
Fundacja Liderek Biznesu

Badanie z IESE Business School
To ostatni moment, żeby wziąć udział w międzynarodowym
projekcie badawczym analizującym trendy dotyczące równowagi
między życiem zawodowym a rodzinnym. Badanie obejmuje 23 kraje i
jest prowadzone przez IESE Business School - prof. Nurię Chinchillę
oraz prof. Mireia Las Heras, we współpracy z Fundacją Liderek Biznesu
oraz Fundacją Humanites. Wyniki umożliwią wypracowanie
konkretnych rekomendacji dla przedsiębiorstw w zakresie polityk i
praktyk, które pomogą pracownikom na lepszą integrację życia
zawodowego i rodzinnego.
Weź udział w badaniu...

Konferencja z GPW - Różnorodność w Biznesie
Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Fundację
Liderek Biznesu. Konferencja odbędzie się 3 marca 2015 o godz. 15:00 w siedzibie GPW przy ul. Książęcej
4 w Warszawie. Tematem jest skuteczne zwiększanie udziału kobiet w gremiach decyzyjnych w biznesie, ze
szczególnym uwzględnieniem spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Patronami honorowymi wydarzenia są Ministerstwo Skarbu Państwa i Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej. Patroni medialni konferencji to Forbes oraz Harvard Business Review, Radio Tok FM oraz
Dziennik Gazeta Prawna.
Zobacz program konferencji i zarejestruj się...

Czy wiesz że...
Najpotężniejsze kobiety w biznesie w 2014 roku według magazynu Fortune to w większości prezeski ﬁrm z do tej
pory zmaskulinizowanych sektorów gospodarki: nowoczesne technologie, energetyka, przemysł obronny oraz
motoryzacja. Numerem jeden to Ginni Rometty, szefowa IBM. Tuż za nią uplasowała się Mary Barra, prezeska
General Motors. Na trzecim miejscu jest Indra Nooyi, CEO PepsiCo.
Cały ranking 50 najpotężniejszych kobiet w biznesie jest tutaj...

Program Mentoringowy
2015 rusza
Rusza rekrutacja na Mentee w Programie Mentoringowym Fundacji
Liderek Biznesu Edycja 2015. W tym roku oferujemy 2 ścieżki - dla osób z
doświadczeniem zawodowym powyżej 7 lat oraz dla osób z
doświadczeniem do 5 lat. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do
aplikowania!
Czytaj więcej...

Warto przeczytać...
Oto 12 książek, które powinien przeczytać każdy lider. Większość opiera się na badaniach naukowych, niektóre są
ciekawymi opowieściami, a dwie są łatwe, przyjemne i szybko się je czyta.
Zobacz listę...

Coraz więcej kobiet w polityce
"Jak kobieta zostaje liderem, to się zmienia. Jak więcej kobiet zostaje
liderkami - zmieniają się polityki i polityka" - Prezydent Chile Michelle
Bachelet. "Kobiece kariery polityczne" to przegląd problemów, z jakimi
borykają się kobiety chcące robić karierę polityczną, na podstawie
sytuacji w 84 krajach. Średni udział kobiet w parlamentach świata to
prawie 22%, o 10% więcej niż w 2000 roku.
Więcej o badaniu Banku Światowego tutaj...

Cykl seminariów MPiPS dla przedsiębiorstw
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na cykl seminariów informacyjno-szkoleniowych z zakresu idei
wspierania awansów kobiet oraz korzystania z narzędzia, pomagającego w osiągnięciu równości szans kobiet i
mężczyzn w miejscu pracy.
Zobacz kalendarium spotkań i zarejestruj się tu...

Zapraszamy na debatę - 25 lutego (środa) o g. 8:30
Zapraszamy na debatę "Sukcesja w organizacjach. Formalno-prawne, organizacyjne i merytoryczne
uwarunkowania", która Fundacja Liderek Biznesu organizuje wspólnie ze Związkiem Banków Polskich
oraz Programem Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Debata odbędzie się w siedzibie EY, Rondo ONZ 1 w
Warszawie.
Do udziału w dyskusji panelowej zostali zaproszeni:
1. Iwona Dudzińska, Członek Zarządu, CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.
2. Małgorzata Mateńko, Prezes Zarządu, RUCH CUW
3. Barbara Sissons, Członek Zarządu, Totalizator Sportowy S.A. oraz Członek Zarządu, Fundacja Liderek
Biznesu
4. Edward Stanoch, Partner, European Talent Market Leader, Aon Hewitt
5. Katarzyna Zajdel-Kurowska, Członek Zarządu, Narodowy Bank Polski

Młode Talenty w akcji
W ramach działania Fundacji Liderek Biznesu powstaje innowacyjny
program Młode Talenty, skierowany do młodych i ambitnych ludzi,
którzy chcą świadomie planować swoją ścieżkę rozwoju. Celem programu
jest wspieranie i inspirowanie młodych profesjonalistów do odważnego
realizowania swoich marzeń i celów.
Czytaj więcej...

2 Śniadania z Liderką
W lutym odbyły się dwa spotkania z cyklu Śniadanie z Liderką. Bohaterką
pierwszego była Marta Kowalska-Marrodan, Partner Zarządzający
Egon Zehnder w Europie Wschodniej i Centralnej. Bohaterką drugiego,
Dina Pyron, Partner EY i Global & EMEIA Director of Human Capital.
Czytaj więcej...
Marta Kowalska-Marrodan

www.fundacjaliderekbiznesu.pl
Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, prosimy o wysłanie maila na adres:
ewelina.romanczuk@liderkibiznesu.pl

