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Szanowni Państwo!
Złota polska jesień w pełni, więc pracujemy wyjątkowo intensywnie. Naprawdę dużo się działo, pojawiły się nowe
inicjatywy, zaprezentowałyśmy Fundację w USA - wszystkie informacje znajdą Państwo w najnowszym numerze
naszego newslettera.
Zapraszamy do współpracy i lektury!

Iwona Kozera
Fundator
Fundacja Liderek Biznesu

Katarzyna Twarowska
Prezes Zarządu
Fundacja Liderek Biznesu

22 września, Waszyngton.

Katarzyna Twarowska odebrała
nagordę "2015 TIAW World of
Diﬀerence Award"
Katarzyna Twarowska, Prezeska Fundacji Liderek Biznesu, globalna
ambasadorka TIAW (The International Alliance for Women) na Polskę,
odebrała w Waszyngtonie w imieniu swoim oraz Iwony Kozery,
założycielki Fundacji, nagrodę “2015 TIAW World of Diﬀerence Award”
przyznaną przez organizację TIAW w kategorii działalność organizacji
pozarządowych.
TIAW jest globalną organizacją zajmującą się ekonomicznym
równouprawnieniem kobiet, a także rozwojem “she-economy” czyli
wspieraniem i promowaniem kobiet w biznesie. W skład TIAW wchodzą
wiodące organizacje kobiece z całego świata, skupiające kobiety
zajmujące najwyższe stanowiska w ﬁrmach, właścicielki przedsiębiorstw
czy profesjonalistki w swoich dziedzinach.
Więcej o nagrodzie tutaj

Awans Iwony Kozery
Założycielka Fundacji - Iwona Kozera - została awansowana na Lidera Działu Doradztwa Biznesowego EY w regionie
Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Do tej pory Iwona była odpowiedzialna jedynie za usługi doradztwa
biznesowego dla sektora ﬁnansowego w tej części Europy. Teraz przejmuje odpowiedzialność i zarządzanie całością
usług doradztwa biznesowego w 21 krajach - od Polski, aż po Turcję. Doradztwo Biznesowe EY to jeden z
najszybciej rosnących działów ﬁrmy w całej Europie.
Gratulujemy Iwonie i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Nowa inicjatywa Fundacji kobiety na rynkach ﬁnansowych
Odbyło się pierwsze spotkanie kobiet pełniących funkcje kierownicze i
zarządcze w instytucjach ﬁnansowych w Polsce. Katarzyna Twarowska
opowiedziała krótko o Fundacji, jej historii i celach, potem Marek Rozkrut,
Partner i Główny Ekonomista EY, opowiadał jak zmiany demograﬁczne
będą wpływać na konsumpcję w Polsce. Dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska
przekonywała, że współpraca w ﬁrmach - mimo konﬂiktów - jest możliwa.
Przedstawiła 5 rodzajów konﬂiktów wg Christophera W. Moore'a i
pokazała sposoby ich rozwiązywania.
Więcej o spotkaniu tutaj

Pierwsze spotkanie z serii "Kobiety
na rynkach ﬁnansowych" odbyło się
15 października w restauracji
Endorﬁna w Warszawie.

Konferencja "Women at the TOP"

Katarzyna Twarowska podczas
konferencji "Women at the TOP" na
Uniwersytecie Śląskim, 6

Na Uniwersytecie Śląskim odbyła się konferencja poświęcona roli i
znaczeniu kobiet pełniących wysokie stanowiska kierownicze "Women at
the TOP. Co się dzieje, gdy kobiety mają więcej wpływu na wysokich
stanowiskach kierowniczych." Katarzyna Twarowska przedstawiła główne
zasady działalności Fundacji oraz wyniki raportu „Kobiety we władzach
spółek giełdowych w Polsce. Dlaczego nie ma zmiany”.
Więcej o konferencji tutaj

października.

Znane kobiety w ﬁnansach
Iwona Kozera wzięła udział w panelu organizowanym w związku z publikacją raportu "Znane kobiety w ﬁnansach".
Raport został przygotowany przez Inicjatywę "Znane ekspertki", Instytut Innowacyjna Gospodarka oraz Związek
Banków Polskich. Przebadano 170 instytucji ﬁnansowych. 61% wszystkich zatrudnionych w nich osób to kobiety,
ale średnio w zarządach jest ich jedynie niecałe 17%, a w radach nadzorczych 12%, przy czym co trzecia instytucja
ﬁnansowa w Polsce w ogóle nie ma kobiet w swoich władzach.
Więcej o raporcie tutaj

Warsztaty z prof. Jerzym
Bralczykiem

Profesor Jerzy Bralczyk.

Pierwsze warsztaty "Wystąpienia publiczne Liderek Biznesu wiarygodność, sugestywność, sprawność" zorganizowane przez naszą
Fundacje już za nami. Wykładowcą był prof. Jerzy Bralczyk. Z typowym
dla siebie poczuciem humoru opowiadał o tym jak należy mówić, jak stać,
gestykulować, korzystać z rekwizytów. Na odbiorców, mówił, działamy
czteroma kanałami: sytuacją, w której się razem z nimi znajdujemy, tym
co słuchacze widzą, tym co słyszą oraz językiem, którego używamy.
Więcej o warsztatach tutaj

Czy wiesz że...
Od 3 listopada kobiety pracują za darmo? Z wyliczeń Komisji Europejskiej wynika, że kobiety zarabiają średnio 16%
mniej niż mężczyźni. Wykonując tę samą pracę co panowie każdego roku pracują za darmo 58 dni. W Polsce
różnica między wynagrodzeniami jest mniejsza, wynosi zaledwie6,4%, co czyni nas trzecim po Słowenii i Malcie
państwem z najmniejszymi nierównościami. Najgorzej jest w Estonii, Austrii, Czechach i w Niemczech.
http://swiat.newsweek.pl/kobiety-zarabiaja-mniej-pensje-w-unii-europejskiej,artykuly,373379,1.html#fp=nw

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać naszego newslettera prosimy o informację na mail:
Ewelina.Romanczuk@liderkibiznesu.pl

www.fundacjaliderekbiznesu.pl

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

