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Gender Balance in Leadership 
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Zapraszamy do współtworzenia jednej 

z najważniejszych konferencji w 

temacie D&I w Polsce - 

Diversity&Inclusion Changemakers. 

Tegoroczna edycja będzie nosić tytuł: 

It’s complicated. Gender balance in 

leadership.  

To już dziewiąta konferencja Diversity 

Hub. Każde kolejne wydarzenie 

zyskiwało coraz większe znaczenie 

merytoryczne i medialne oraz 

angażowało coraz więcej praktyków 

zanurzonych w temat D&I. Nie inaczej 

będzie w najbliższej edycji, podczas 

której skupimy się na temacie gender 

balance w lidershipie, jednak głębiej niż 

kiedykolwiek. Co to oznacza? 

Zaproponujemy nową formułę 

merytoryczną i pracę w trzech 

streamach tematycznych. Otworzymy 

zupełnie nowe obszary dyskusji w 

temacie gender balance.  

 

Zapewnimy jeszcze bardziej widzialną 

obecność w mediach, nie tylko 

zresztą branżowych, docierając 

z naszymi ideami i rozwiązaniami 

znacznie dalej niż dotychczas.  

Wydarzenie będzie miało format 

międzynarodowy, wezmą w nim udział 

eksperci m.in. z Wielkiej Brytanii, 

Francji, Hiszpanii, Szwecji – skupieni 

w European D&I Network.  

Zaproponujemy blisko dwukrotnie 

więcej paneli/warsztatów tematycznych 

do wyboru.  

Jak zwykle będzie merytorycznie 

i inspirująco, ale z zachowaniem 

otwartej atmosfery sprzyjającej 

dyskusji. Jak zwykle też spotkamy się 

wyłącznie w gronie praktyków biznesu, 

przedstawicieli uczelni i administracji.  

Zapraszamy do współpracy! Zostań 

Partnerem konferencji i kreuj z nami 

najważniejsze wydarzenie Diversity 

& Inclusion w Polsce w 2018 r.!  

 

It’s complicated. 
Gender Balance in Leadership. 

16 października 2018 r. 
  



 

It’s complicated. 
 

Tak - to skomplikowane, choć wydaje się proste. Doświadczenia ubiegłorocznej 

konferencji pokazują, iż potrzeba głębszej dyskusji na temat gender balance w 

leadershipie jest widoczna, jak nigdy dotąd.  

 

Filar tegorocznej konferencji stanowią uzupełniające się 3 stream’y, każdy 

odpowiadający szczególnym oczekiwaniom odbiorców.   

 

 

Ten stream da uczestnikom głębsze spojrzenie 
w trudne emocje i uczucia, które towarzyszą 
kobietom i mężczyznom na ich ścieżkach kariery. 
 
Przykładowe tematy: samotność lidera; nikt mnie nie 
lubi; wiarygodność i autentyczność kobiety-liderki; 
męskie i kobiece kryzysy w sferze mental health; czy 
dziecko przeszkadza w karierze? 

 
 
 

 
 
Stream, w którym pokażemy rzetelne i aktualne dane 
i wyniki badań dotyczące sfery gender balance.   
 
Przykładowe tematy: losy absolwentek; wychowanie 
kobiety do przywództwa; szklane klify; powrót 
młodego rodzica do pracy; czy kompetencje mają 
płeć; ofiary parytetów w rekrutacji. 

 
 

 
 

 
 

Stream dla poszukujących praktycznych 
rozwiązań.  
Skupimy się w nim na dwóch obszarach: best 
practices oraz „next” practices (dyskusja nad 
działaniami, które są w fazie początkowej, 
z potencjałem). 

 

 

  

1. 
Emocje 
 

2. 
Dane 

 

3. 
Praktyki 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy? 

16 października 2018 

Gdzie? 

Międzynarodowe Centrum Kultury 

Kraków, Rynek 25 

Czas trwania: 

9.30 – 16.00 

 

Uczestnicy: 

160 osób 

Kadra zarządzająca, HR, D&I 

W programie: 

Plenarny panel ekspercki z zaproszonymi gośćmi, ponad 

10 warsztatów oraz prezentacji  dobrych praktyk metodą 

Pecha – Kucha   

Ramy konferencji:  



Korzyści dla Partnera:  

 

• Budujesz uznanie i rozpoznawalność marki, jako otwartej na różnorodność.  

• Budujesz zaufanie i lojalność pracowników oraz partnerów biznesowych, 

dla których inkluzywne środowisko pracy jest ważne.  

• Uczestniczysz w wydarzeniu dostrzeganym i komentowanym na rynku, 

udowadniasz, iż nadajesz ton dyskusji w obszarze D&I i jednocześnie 

budujesz wizerunek lidera.  

• Pokazujesz, że jesteś w gronie aktywnych firm, które współtworzą, a nie tylko 

wdrażają standardy, wzmacniasz wizerunek firmy społecznie odpowiedzialnej.  

• Docierasz do potencjalnych kandydatów do pracy, dla których wartości D&I są 

ważne.  

• Realizujesz politykę wspierania różnorodności w swojej firmie, której 

istotnym elementem jest dzielenie się wiedzą i działania promujące postawy 

otwartości. 

• Zyskujesz szeroką promocję w mediach, mediach społecznościowych, w 

komunikacji kierowanej do osób zainteresowanych tematem D&I, wśród 

uczestników konferencji. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
160 zadowolonych uczestniczek i uczestników 

77 firm, w zdecydowanej większości międzynarodowych korporacji 

22 ekspertów Luxoft, HSBC, IBM, Motorola, ABB, Amer Sport, 

Volkswagen, UBS, Deloitte, Bank BPH, GE Healthcare i Diversity Hub 

8 warsztatów prowadzonych przez praktyków i 2 panele eksperckie 

z udziałem zarządzających wyższego szczebla 

10000+ osób, do których dotarły newslettery z  informacją o konferencji 

Artykuły o konferencji w ogólnopolskich mediach: Onet.pl, Interia.pl 

Partnerzy i Sponsorzy: HSBC, Luxoft, IBM, Konsulat Generalny USA 

w Krakowie, Miasto Kraków 

Patroni Medialni: Personel Plus, HR Standard, HR Polska, What’s Up!  

 

Zostań Partnerem konferencji i kreuj z nami najważniejsze 

wydarzenie D&I w Polsce w 2018 r.!  

Poprzednia edycja 2017: 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zostań partnerem Diversity Hub i stwórz z nami kolejne wielkie wydarzenie Diversity 

& Inclusion. Miej wpływ na kreowanie trendów w obszarze zarządzania 

różnorodnością, buduj pozytywny wizerunek swojej organizacji i włącz się 

w promowanie wartości, które zmieniają świat na lepsze.  

 

ZŁOTY PARTNER 

SREBRNY PARTNER 

BRĄZOWY PARTNER 

 
 

Nasze pakiety dają sponsorom wiele korzyści merytorycznych 

i wizerunkowych.  

Skontaktuj się z nami w sprawie szczegółowego zakresu każdego 

z pakietów. 

PAKIETY SPONSORSKIE: 

 

 



O DIVERSITY HUB 

Specjalizujemy się w zarządzaniu różnorodnością (Diversity & Inclusion). Dostarczamy 
wiedzę, doświadczenie i dobre praktyki i pomagamy biznesowi czerpać korzyści 
z różnorodności a jednocześnie wywierać wpływ na zmianę społeczną. 

U nas znajdziesz otwartą przestrzeń dyskusji o Diversity & Inclusion a także 
specjalistyczne wsparcie konsultacyjne, doradcze i szkoleniowe dla Twojego biznesu. 
Skorzystasz też z naszej wiedzy i badań oraz doświadczeń i dobrych praktyk innych 
firm. 

Poprzez różnorodność zmieniamy biznes na lepsze a dzięki temu 
budujemy otwarty i przyjazny świat. 

 

Kontakt: 

Tomasz Dąbrowski 

tel. 604 247 441 

tomasz.dabrowski@diversityhub.pl  

Fundacja Diversity Hub 

www.diversityhub.pl 

mailto:tomasz.dabrowski@diversityhub.pl

