
 

 

CALL FOR PAPERS 
Konferencja IT’S COMPLICATED. GENDER BALANCE IN LEADERSHIP 

Kraków, 16.10.2018 

 

Zostań naszym prelegentem/prelegentką i weź udział w jednym z największych wydarzeń D&I w Polsce 

 

“It’s complicated. Gender balance in leadership” to tytuł dziewiątej konferencji Diversity Hub, podczas której przedstawiciele 

i przedstawicielki największych korporacji przyglądają się kluczowym tematom w obszarze Diversity&Inslucion.  

 

Tegoroczna edycja konferencji poświęcona zostanie tematyce gender balance / gender equity w środowisku biznesowym, 

szczególnie w kontekście leadershipu i kariery. Weźmie w niej udział ok. 180 osób z największych korporacji, a prowadzona w 

ramach niej dyskusja ponownie kreować będzie trendy w obszarze D&I, m.in. dzięki zaangażowanym mediom. 

 

Konferencja to okazja, by w profesjonalnym gronie ekspertów przyjrzeć się bliżej kwestiom, które nierzadko pozostają w sferze  

tabu. Na całość wydarzenia złożą się syntetyczne warsztaty, panele dyskusyjne oraz inspirujące wystąpienia w trzech obszarach 

tematycznych: 

 

 dobre praktyki, trendy I strategie w obszarze gender balance - wystąpienia/panele dyskusyjne przedstawicieli korporacji, 
realizowane na trzech poziomach; 

o strategie globalne / regionalne (dyskusje D&I managerów) 
o strategie lokalne - działania w skali Polski (dyskusje dyrektorów centrów, CEO o strategiach, business case) 
o projekty - best practices, „next” practices i bad practices (konkretne działania podejmowane przez korporacje) 

 badania dotyczące sytuacji kobiet i mężczyzn w biznesie – skupimy się na konkretnych wynikach badań, które pomagają 
firmom na realizację skuteczniejszych i efektywniejszych działań w obszarze gender equity, w szczególności w 
kontekście leadershipu i kariery; do wystąpień w tej części zapraszamy osoby reprezentujące świat nauki, które chcą się 
podzielić wynikami swych badań; 

 kontekst „ja/psyche” w kontekście kariery i płci (np. samotność na szczycie, lęk przed leadershipem) – do dyskusji 
zaprosimy firmy identyfikujące te problemy i psychologów, socjologów, którzy wspólnie postarają się nakreślić źródła 
problemów i rekomendacje pozwalającej przezwyciężyć; 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji serdecznie zapraszamy do współpracy przedstawicieli firm, które są 

zaangażowane w temat gender balance (udziału w panelu ekspertów, wystąpienia z prezentacja case study) oraz przedstawicieli 

środowisk uniwersyteckich, realizujących badania w tym obszarze. Szczegóły na kolejnej stronie.  

 

CO OFERUJEMY? 

● Możliwość wystąpienia na jednym z najważniejszych wydarzeń w obszarze D&I w Polsce, szansę na dzielenie się 

wiedzą, kreowanie trendów w obszarze D&I oraz employer i personal branding;  

● Kampanię medialną i w social media związaną z wystąpieniem (obejmującą także promocję organizacji delegującej);  

● Możliwość umieszczenia kluczowych tez/wniosków z wystąpienia w materiałach konferencyjnych oraz (w wybranych 

przypadkach) publikacji w artykułów w temacie wystąpienia (we współpracujących mediach). 

 

  



 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 

Data:   16 października 2018 (wtorek) 

Miejsce:   Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, Kraków  

Organizacja:  Konferencja podzielona będzie na część plenarną (dyskusja z udziałem wszystkich osób) oraz część panelową 

(dyskusje ekspertów, mini-warsztaty, inspirujące wystąpienia) w 5 równoległych streamach (każda osoba 

będzie miała możliwość wybrana 4 z 20 tematów oferowanych podczas konferencji).  

 

Organizator:   Think Tank Diversity Hub 

Zloty Partner:  Aon, HSBC 

Srebrny Partner:   Aptiv, Luxoft 

Brązowy Partner:   AMS, GE 

Wsparcie:   Konsulat USA w Krakowie, Urząd Miasta Kraków 

Język:   angielski / polski (tłumaczenie symultaniczne dwukierunkowe) oraz migowy 

Liczba os.:  180 (głównie kadra zarządzająca wiodących koporacji, maks. 2 osoby z 1 organizacji) 

potwierdzeni goście spoza PL: Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, USA 

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

● Tytuł i abstrakt prezentacji (max. 700 znaków ze spacjami), w tym krótki opis trzech kluczowych takeaways dla 

uczestników 

● Krótką biografię prelegentki/prelegenta. 

● Zgłoszenia można przygotować w języku polskim i angielskim (podobnie wystąpienie) 

 

Zgłoszenie prosimy przesyłać na adres: katarzyna.rodacka@diversityhub.pl  

 

WAŻNE TERMINY 

● Zgłoszenia do – 26.07.2018 

● Ocena i wybór prezentacji – 18.08.2018  

● Przesłanie ostatecznej wersji prezentacji – 30.09.2018 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

● Osoby, które zostaną prelegentami konferencji, będą mogły wziąć udział w bezpłatnym, grupowym szkoleniu z zakresu 

prezentacji i wystąpień publicznych. Dla osób zainteresowanych indywidualnym, pogłębionym szkoleniem będzie także 

możliwość wykupienia we własnym zakresie dodatkowych konsultacji. 

● Udział w konferencji jest bezpłatny. 

 

KONTAKT DO ORGANIZATORA: 

Think Tank Diversity Hub (Fundacja) 

ul. Poznańska 6/4; 30-012 Kraków 

www.diversityhub.pl 

 

Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Rodacka, katarzyna.rodacka@diversityhub.pl  
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