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Szanowni Państwo!
Wraz z nadchodzącą wiosną Fundacja zaczyna rozkwitać. Coraz więcej osób włącza się w nasze prace,
uruchamiamy nowe programy, planujemy kolejne wydarzenia. Co się działo w ciągu ostatniego miesiąca? Dowiedzą
się Państwo z kolejnego numeru naszego newslettera.
Zapraszamy do współpracy i lektury!

Iwona Kozera
Fundator
Fundacja Liderek Biznesu

Katarzyna Twarowska
Prezes Zarządu
Fundacja Liderek Biznesu

Rusza Program Mentoringowy
W tej edycji Programu Mentoringowego Fundacji Liderek
Biznesu pracujemy z ponad 80 parami Mentor-Mentee. Z okazji jego
inauguracji przyjechała do Polski Lis Merrick, Coach of the Year 2012
w Wielkiej Brytanii. Lis, superwizor w tej edycji programu, poprowadziła
warsztaty dla Mentorów oraz udzieliła nam wywiadu.
Czytaj więcej...

Lis Merrick, Coach of the Year 2012
w Wielkiej Brytanii

Czy wiesz że...
Według danych na koniec 2014 roku, na ogólną liczbę 901 spółek giełdowych na GPW we władzach zaledwie
123 z nich (13,5%) były zatrudnione co najmniej trzy kobiety: albo w zarządzie, albo w radzie nadzorczej albo w
obu organach łącznie.
Czytaj więcej w Raporcie...

Śniadanie z Liderką - Iwona
Kossmann
Bohaterką kwietniowego spotkania z liderką była Iwona Kossman,
właścicielka Kossmann Fashion. Zanim założyła własną ﬁrmą przez
wiele lat pracowała w dużych korporacjach – była m.in.: prezesem
zarządu Bonnier Business Polska, Deni Cler oraz członkiem zarządu
Telekomunikacji Polskiej. Kossmann Fashion to ﬁrma oferująca biznesowe
ubrania dla aktywnych i przedsiębiorczych kobiet. Ale wcale nie
dyskutowano o modzie.
Czytaj więcej...

Iwona Kossmann

The Economist: ranking Szklanego Suﬁtu
Pracujące kobiety w Polsce są w lepszej sytuacji niż w USA czy Niemczech. Nowy ranking Szklanego suﬁtu
The Economist plasuje Polskę na 4. miejscu - tak samo jak rok temu. Indeks szklanego suﬁtu bierze pod uwagę
poziom wykształcenia, udział w rynku pracy, płace, liczbę kobiet na wysokich stanowiskach w biznesie, liczbę
kobiet w zarządach i radach nadzorczych, koszty utrzymania dziecka, płatny urlop macierzyński, liczbę kobiet
studiujących MBA oraz liczbę kobiet w parlamencie.
W tym roku na pierwszym miejscu znalazła się Finlandia, wyprzedzając Szwecję i zrzucając z piedestału Norwegię. I
po raz pierwszy The Economist uwzględnił także Turcję.
Czytaj więcej...

EEC 2015 KATOWICE
Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach: Dlaczego tak mało kobiet
zajmuje kierownicze stanowiska w zarządach dużych spółek? Dlaczego na
temat gospodarki w mediach wypowiadają się głównie mężczyźni? Czytaj
więcej o debacie pt. Różnorodność i gospodarka moderowanej przez
Katarzynę Twarowską, prezes zarządu Fundacji.
Czytaj więcej...

Debata pt. Różnorodność i
gospodarka

Śniadanie z Liderką - Danuta
Dąbrowska
Spotkanie z Danutą Dąbrowską, VP Finance & Administration,
Pandora Jewelry CEE & ME oraz członkiem Rady Nadzorczej BZ WBK
S.A., dotyczyło przede wszystkim zarządzania różnorodnością, w tym
różnicami kulturowymi. Pandora, to ﬁrma działająca na wielu rynkach, w
związku z tym Dąbrowska opowiadała, jak się prowadzi biznesy w Rosji,
Niemczech oraz w Turcji. Jej zdaniem najbliższy polskiej mentalności jest
rynek turecki.
Czytaj więcej...

Danuta Dąbrowska

O kobietach dla kobiet
15 kobiet, które - zdaniem World Economic Forum - wpływają na losy świata, a wśród nich Beth BrookeMarciniak, globalna wiceszefowa ds. publicznych w EY. Wszyscy świetnie znają kobiety będące przywódcami
politycznymi, ale mało kto wie, że na zapleczu Światowego Forum Ekonomicznego w Davos jest grupa wyjątkowych
kobiet, które robią wszystko, by świat wokół nich był lepszy.
Poznaj ich listę...

15 maja - Międzynarodowy Dzień Rodziny
W imieniu Fundacji Humanites - Sztuka Wychowania i Honorowego Patrona akcji Małżonki Prezydenta RP Pani
Anny Komorowskiej serdecznie zapraszamy do świętowania Międzynarodowego Dnia Rodziny w Polsce.
Czytaj więcej...
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Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, prosimy o wysłanie maila na adres:
ewelina.romanczuk@liderkibiznesu.pl

