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Szanowni Państwo!
Fundacja Liderek Biznesu nie próżnowała w czasie wakacji. Otworzyłyśmy oddział w Poznaniu; Iwona Kozera i Katarzyna
Twarowska zostały ambasadorkami Równości w Biznesie; zaangażowałyśmy się w inicjatywę EY "Women³. The Power of
Three". Mamy nadzieję, że po wakacjach przyłączą się Państwo z nową energią do naszych działań.
Zapraszamy do współpracy i lektury!
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Otwarcie oddziału Fundacji
Liderek Biznesu w Poznaniu!
15 lipca 2015 r. Fundacja otworzyła swój pierwszy oddział - w Poznaniu.
Cieszę się, że możemy mieć swój pierwszy, pozawarszawski oddział
właśnie w Poznaniu, powiedziała Iwona Kozera, Fundatorka oraz Partner
EY, Lider Grupy Rynków Finansowych w Regionie Europy
Centralnej i Południowej, mieście przedsiębiorczych i aktywnie
działających kobiet. Pracami Fundacji w Poznaniu kierować będą: Anna
Panasiuk Dzielska, Starszy Menedżer EY w dziale Audytu, Joanna Schmidt,
Kanclerz Collegium Da Vinci, Anna Towcik, Dyrektor Finansowa Saint
Gobain, oraz Monika Pietrzak, Menedżer w ﬁrmie Kinnarps. Poznański
oddział planuje jak najszybsze uruchomienie programu mentoringowego.
Poza tym, wzorem Warszawy, w Poznaniu będą się odbywać regularne
spotkania z liderkami.
Bohaterką pierwszego spotkania z Liderką była Ewa Voelkel, Prezes
Concordia Design.
Czytaj więcej: tutaj

Spotkanie z Ewą Voelkel, Prezes Concordia Design.

Czy wiesz że...
Nie tylko niemiecka Kanclerz Angela Merkel trzęsie europejską polityką? Jest pięć kobiet, które mają na nią wpływ i które
wygrywają poważne, polityczne bitwy. Jest to litewska prezydent Dalia Grybauskaite, Komisarz UE ds. handlu Cecilia
Malmstrom, niemiecka minister obrony Ursula von der Leyen, premier Szkocji, która objęła tę funkcję po przegranym
referendum niepodległościowym, Nicola Sturgeon oraz wicepremier Hiszpanii Soraya Saenz de Santamaria.
Warto śledzić pracę tej piątki.
Więcej informacji tutaj.

Debata "Sukcesja w polskich przedsiębiorstwach"
Fundacja wraz ze Związkiem Banków Polskich, w ramach klubu Polska 2025+ oraz Programem Nowoczesne Zarządzanie
zorganizowała już drugą debatę poświęconą sukcesji w polskich przedsiębiorstwach. W dyskusji udział wzięli: prof.
Andrzej Blikle, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej A. Blikle, Aleksander Kopestyński, Prezes Toyota Bielany oraz Ewa
Voelkel-Krokowicz, Prezeska Concordia Design. Katarzyna Twarowska, prezeska Fundacji Liderek Biznesu zaprezentowała
badania dotyczące sukcesji w ﬁrmach rodzinnych na świecie i w Polsce. Moderatorem dyskusji był Krzysztof
Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich. Rozmawiano m.in o deﬁnicji ﬁrmy rodzinnej, o mocnych stronach
takiego biznesu, większej od innych zdolności przetrwania w trudnych czasach, w szczególności opierania się kryzysom.
Mówiono o pracy w ﬁrmie rodzinnej, o wyzwaniach, które stoją przed sukcesorem, o genie przedsiębiorczości jak i o
sztuce znalezienia własnego stylu zarządzania.

Równość w biznesie - to się opłaca - kampania promocyjna
MPiPS
Iwona Kozera - Fundatorka Fundacji Liderek Biznesu oraz prezes Katarzyna Twarowska zostały ambasadorkami kampanii
promocyjnej projektu "Równość w biznesie" organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Kampania została
zainaugurowana podczas brieﬁngu prasowego z udziałem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
oraz Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania prof. Małgorzaty Fuszary. Celem kampanii jest przełamanie barier
stojących na drodze kobiecych karier do gremiów decyzyjnych w biznesie oraz pokazanie korzyści płynących z wykorzystania
różnorodności w zarządach i radach nadzorczych.
Więcej informacji tutaj.
Więcej o samej kampanii znajdą Państwo tutaj.

"Women³. The Power of Three"
Fundacja Liderek Biznesu zaangażowała się w inicjatywę podejmowaną przez ﬁrmę EY "Women. Fast Forward". Program
powstał w styczniu tego roku podczas Światowego Forum Gospodarczego w Davos. W jego ramach powstało forum dyskusyjne
"Women³. The Power of Three", którego uczestnikami są przedstawiciele rządów, przedsiębiorców oraz świata nauki w regionie
Europy, Indii, Bliskiego Wschodu i Afryki.
Głównym celem forum jest zwiększenie obecności kobiet w biznesie. Wg raportu przygotowanego na Światowe Forum
Ekonomiczne osiągnięcie równości płci we władzach ﬁrm nastąpi za 80 lat. Fundacja postanowiła włączyć się w dyskusję i
skoncentrować na dojrzałych i doświadczonych kobietach, które mogą pomagać w rozwoju biznesu i zespołów uczestnicząc w
zarządzaniu.
Dyskutowano nad możliwymi rozwiązaniami, które przyczyniłyby się do zwiększenia udziału doświadczonych kobiet w
zarządzaniu ﬁrmami. Zastanawiano się nad tym, jakie czynniki są niezbędne, by wykorzystać potencjał doświadczonych kobiet
oraz jakie powinny mieć umiejętności, by zając wysokie stanowiska w biznesie. Najdłużej rozmawiano o tym jak zmienić
świadomość środowisk politycznych, biznesu i nauki, by zrozumiały, że ﬁrmy bez zrównoważonych zarządów są po prostu
gorzej zarządzane. Podkreślano, że istotna jest także rola mediów, które powinny pełnić funkcję edukacyjną.
Kolejnym etapem będzie konferencja w Istambule w listopadzie tego roku, gdzie Polska zaprezentuje swoje propozycje działań.

Więcej tutaj.

Zaproszenia
Serdecznie zapraszamy na Śniadanie z Liderką – Joanną Schmidt, Kanclerz Collegium Da Vinci, które odbędzie się 10
września o godzinie 8.30 w Collegium Da Vinci, ul. Gen. Kutrzeby 10 w Poznaniu. Tematem będzie: „Przywództwo a
edukacja. Zarządzanie uczelnią wyższą w dobie niżu demograﬁcznego - wyzwania i przeszkody.”

www.fundacjaliderekbiznesu.pl

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

