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Szanowni Państwo!
To był dla Fundacji naprawdę pracowity miesiąc: pierwsze w Polsce tak kompleksowe badanie obecności kobiet we
władzach spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, powołanie Rady Programowej
konferencji i jej pierwsze spotkanie, konferencja poświęcona różnorodności w biznesie, debata o sukcesji w
biznesie - krótko mówiąc, ten rok Fundacja zaczęła z przytupem.
Dzięki Państwu i z Państwa pomocą mamy nadzieję, że tak będzie przez cały rok. Zapraszam do lektury!

Katarzyna Twarowska
Prezes Zarządu
Fundacja Liderek Biznesu

Konferencja RÓŻNORODNOŚĆ W
BIZNESIE
Konferencja, organizowana przez Fundację wspólnie z Giełdą Papierów
Wartościowych, była częścią światowych uroczystości "Ring the Bell for
Gender Equality". Patronami konferencji było Ministerstwo Skarbu
Państwa oraz Pracy i Polityki Społecznej.
Rozpoczęła się więc od uderzenia w giełdowy dzwon przez Ambasadora
Szwecji Staﬀana Herrströma, Pełnomocnika ds. Równego Traktowania
prof. Małgorzatę Fuszarę, Prezesa GPW Pawła Tamborskiego,
Dyrektor Zarządzającą Morgan Stanley Alicję Kornasiewicz, Fundatorkę
Fundacji Liderek Biznesu Iwonę Kozerę, Prezes Fundacji Katarzynę
Twarowską oraz Przedstawiciela UN Global Compact w Polsce Kamila
Wyszkowskiego.
Czytaj więcej...

Warto przeczytać...
Margaret Thatcher, Moje Lata na Downing Street, Wydawnictwo Dream Books, Warszawa 2014
Chcemy uczyć się na własnych błędach i budować indywidualną ścieżkę kariery. Warto jednak dowiedzieć się, jak
radzili sobie ci, którzy dokonali epokowych zmian. Jednym z najlepszych przykładów jest historia premier Margaret
Thatcher szczegółowo opisana w autobiograﬁi „Moje lata na Downing Street”. Żelazna dama przedstawia obraz
czasów i wyzwań, z którymi musiała się zmierzyć.
Czytaj więcej...

Raport KOBIETY WE WŁADZACH
SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
Polska jest zdecydowanie poniżej średniej europejskiej jeśli chodzi o
udział kobiet we władzach spółek publicznych - wynika z raportu Fundacji
Liderek Biznesu "Kobiety we władzach spółek giełdowych w Polsce.
Dlaczego nie ma zmiany?"
Średnia europejska na koniec 2014 roku wynosiła 20,2% kobiet w
zarządach i radach nadzorczych spółek notowanych na giełdach. W
Polsce jest to zaledwie 14,6%, co plasuje ją na 18. miejscu wśród państw
Unii Europejskiej. We władzach 312 spółek notowanych na GPW (35%) nie
ma żadnej kobiety.
Czytaj więcej...

Czy wiesz, że...?
W tym roku na Światowym Forum Gospodarczym w Davos wreszcie było więcej kobiet? W 2014 roku liczba
kobiet - delegatów drastycznie spadła i wynosiła zaledwie 15%. W tym roku było trochę lepiej, chociaż 17% to
wciąż nie jest zadawalająca reprezentacja.
W zeszłym roku Barri Raﬀerty, CEO Ketchum's na Ameryke Północną przyznała, że kilak razy została zapytana
przez innych delegatów "A pani jest żoną?". Odpowiadała "Nie, jestem prezesem".
Czytaj więcej...

Debata SUKCESJA W
ORGANIZACJACH
Razem ze Związkiem Banków Polskich Fundacja zorganizowała debatę
"Sukcesja w organizacjach. Formalno-prawne, organizacyjne i
merytoryczne uwarunkowania". Urszula Wiśniewska, z Programu Związku
Banków Polskich - Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, przedstawiła
podstawowe informacje dotyczące problemu sukcesji. Właściciele 70%
ﬁrm rodzinnych w Polsce deklarują, że są na etapie myślenia o sukcesji i
rozważania, co dalej, ale nie podejmują żadnych działań. Na świecie w ok.
30% takich ﬁrm sukcesja jest przeprowadzana z powodzeniem. W Polsce
tylko w 10% następcy przejmują i dalej prowadzą biznes. W USA ponad
30% ﬁrm rodzinnych przechodzi na kolejne pokolenie. Średnio ﬁrma
pozostaje w posiadaniu rodziny przez 78 lat.
Czytaj więcej...

Katarzyna Zajdel Kurowska, członek
zarządu NBP podczas debaty

Rada Programowa Konferencji "Różnorodność w
biznesie"
Fundacja Liderek Biznesu powołała Radę Programową konferencji poruszających tematykę różnorodności w
biznesie. Rada będzie sprawowała nadzór oraz opiekę merytoryczną nad cyklem Konferencji organizowanych przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Fundację Liderek Biznesu. Efektem pierwszej konferencji, która
odbyła się 3 marca na GPW w Warszawie jest wypracowanie rekomendacji, która jest wkładem do
przygotowywanej nowej wersji Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

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

