
 

 

 

Informacja prasowa 

Warszawa, 4 października 2018 r. 

Weź udział w Konferencji Sieci Przedsiębiorczych 

Kobiet i odkryj w sobie lidera   

17 października 2018 w Centrum Konferencyjnym Polin odbędzie się XIII 

konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Tematem przewodnim tegorocznej 

edycji będzie lider przyszłości. Kim jest? Jakie ma cechy? Czy można się nim stać, 

czy trzeba się nim urodzić? Na te pytania odpowiedzą zaproszeni goście, którzy 

nie tylko podzielą się swoją wiedzą, ale także postarają się zainspirować kobiety 

do brania spraw w swoje ręce.  

Konferencje Sieci Przedsiębiorczych Kobiet to wyjątkowe wydarzenia, które mają na celu 

aktywizowanie kobiet przedsiębiorczych, czyli takich, które przedsię-biorą – biorą sprawy 

w swoje ręce niezależnie od tego, czy prowadzą własne biznesy lub pracują na etacie. 

Istotnym atutem tych spotkań jest fakt, iż kładą one nacisk nie tylko na naukę technik 

potrzebnych do zarządzania, lecz także na rozwój samoświadomości. Właśnie dlatego 

konferencja jest inspirującym wydarzeniem dla wszystkich kobiet, niezależnie od tego, czy 

już są aktywne w biznesie lub dopiero szukają własnej drogi. Każda z pań chce kierować 

własnym losem, inicjować działania w pracy i pozostałych dziedzinach życia. We właściwym 

zrozumieniu zasad bycia współczesnym liderem pomóc im mają spotkania networkingowe, 

dyskusje i porady profesjonalistów. Główne tematy, które będą poruszane podczas 

konferencji to świadomość, technologia, biznes i obalanie stereotypów. 

- Konferencja jest wydarzeniem, na które za każdym razem czekamy z niecierpliwością. 

Organizujemy ją od początku działalności Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, ponieważ jest ona 

wyrazem niezwykłej mocy i solidarności, jaka tkwi w kobietach – mówi Katarzyna 

Wierzbowska, współzałożycielka Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Za każdym razem 

widzimy, jak wiele kobiety czerpią od siebie nawzajem i jak chętnie dzielą się swoimi 

doświadczeniami. Taka formuła konferencji nie tylko sprzyja wymianie myśli, ale też daje 

niesamowitą okazję do doskonalenia swoich umiejętności oraz nawiązania kontaktów 

biznesowych, które mogą przynieść swoje owoce w przyszłości – dodaje.    

Be The Leader – jak się nim stać?  

W tym roku motywem przewodnim wydarzenia jest lider przyszłości. Leadership jest 

bardzo szerokim zagadnieniem, które wiąże się z posiadaniem odpowiedniego zestawu 

cech charakteru i ich stałym doskonaleniu. Innowacyjność, kreatywność i charyzma to tylko 

niektóre z nich. Oprócz wybitnej osobowości, lider musi posiadać siłę, która pozwoli mu 

dźwigać na sobie dużą odpowiedzialność za siebie i swoich współpracowników. Jest dla nich 

nie tylko szefem, lecz także świetnym partnerem. Jest osobą o niezwykłych zdolnościach 

przywódczych. Potrafi przekonać do swoich pomysłów innych, jest błyskotliwy i porywa 

tłumy. Wielu z nas kojarzy liderów jako przywódców zespołu, jednak należy pamiętać, że 

wcale nie musi mieć za sobą ogromnej grupy. Niezależnie od tego czym zajmujemy się na 

co dzień, mamy wpływ na zmianę rzeczywistości i bycie liderem w różnych profesjach.  

W trakcie trwania konferencji wybitni eksperci tacy jak: Anna Jakubowski oraz Jacek 

Santorski (Akademia Psychologii Przywództwa), wyjaśnią kim jest lider przyszłości. Czy 

można się nim stać, czy trzeba urodzić? Jakie techniki i postawy pozwolą rozwinąć 

odpowiednie cechy i wzmocnią nasz przywódczy potencjał? Czy lider musi nosić spodnie? 



 

 

Jak zwiększyć aktywność kobiet i zachęcić je do bycia liderkami? Prelegenci postarają się 

odpowiedzieć na nurtujące pytania i rozwiać wątpliwości.  

Uczestnicy konferencji, dzięki części Be The Leader, będą mogli wysłuchać wystąpienia 

3 liderek, które podzielą się swoimi doświadczeniami. Wśród nich będą m.in. Elina Toneya 

z Krav Maga United, Barbara Sołtysińska z IndaHash oraz Bożena Leśniewska z Orange 

Polska.  

Szczególnie inspirującym elementem konferencji będzie panel dyskusyjny BE THE 

CHANGE. Podczas spotkania utrzymanego w duchu storytellingu będzie można usłyszeć 

wciągające historie osób, które w znaczący sposób wpłynęły na zmiany w swoim życiu. 

Wystąpią trzy kobiety: Daria Mejnartowicz – organizatorka akcji pomocy humanitarnej,  

Monika Osęka – pilotka oraz Katarzyna Pawlikowska – badaczka kobiet, które opiszą punkty 

zwrotne w swoim życiu zawodowym i prywatnym. Ponadto na uczestniczki czekają także 

zajęcia praktyczne takie jak: warsztaty dotyczące prowadzenia kanałów social media, 

trening samoświadomości metodą gier, kurs programowania, czy lekcja samoobrony. 

Szczegółowy program konferencji oraz bilety są dostępne tutaj. 

https://xiiikonferencjaspk.evenea.pl/

