
PROGRAM MENTORINGOWY  #WomenpowER 

Regulamin Program Mentoringowego #WomenpowER 

I. Założenia programu:  

1. Stowarzyszenie Ekspertki Razem we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Konsultingu 

przy SGH ogłasza program mentoringowy #WomenpowER, skierowany do studentek i 

studentów II-V roku Szkoły Głównej Handlowej, który trwać będzie od maja 2021 r. do 

listopada 2021 r.  

2. Program mentoringowy #WomenpowER,  zwany w dalszej części regulaminu „Programem” 

polega na rozwoju wiedzy, kompetencji specjalistycznych i osobistych, potrzebnych do 

przyszłej pracy zawodowej. Program jest zgodny z misją Stowarzyszenia Ekspertki Razem, którą 

jest dzielenie się wiedzą i wsparcie kobiet w rozwoju zawodowym. 

3. W Programie biorą udział Mentorki ze Stowarzyszenia Ekspertki Razem i Mentee ze Szkoły 

Głównej Handlowej. 

4. Koordynatorkami Programu ze strony Stowarzyszenia Ekspertki Razem są: Joanna Kaczyńska i 

Magdalena Grzęda, dalej zwanymi „Koordynatorkami ER”. 

5. Koordynatorką Programu ze strony Studenckiego Koła Naukowego Konsultingu przy SGH  jest 

Iga Odorkiewicz. 

6. Mentoring to relacja, która wspiera rozwój Mentee poprzez dzielenie się wiedzą przez 

doświadczone Mentorki.  

II. Uczestniczki Programu 

1. Mentee to studentki II-V roku Szkoły Głównej Handlowej.  

2. Mentorki są członkiniami Stowarzyszenia Ekspertki Razem. 

III. Praca mentoringowa 

1. Praca mentoringowa w ramach Programu będzie trwała od maja 2021 do października 2021 i 

rozpocznie się oficjalnym spotkaniem wszystkich uczestniczek, przygotowanym przez 

członkinie Stowarzyszenia Ekspertki Razem. 

2. Proces mentoringowy w ramach Programu polega na cyklicznej pracy pomiędzy Mentorką a 

Mentee (min. 5 spotkań w czasie trwania Programu, rekomendowane jedno spotkanie w 

miesiącu trwające  60 minut). Zakres mentoringu ustalany jest pomiędzy Mentorką a Mentee. 

Na początku ustalany jest cel procesu mentoringowego. Spotkania mogą odbywać się na żywo, 

jeśli jest taka możliwość lub wirtualnie za pomocą dostępnych narzędzi w uzgodnieniu między 

Mentorką i Mentee, przy czym odpowiedzialną za umawianie spotkań jest Mentee.  

3. Koordynatorki ER dobierają pary mentoringowe na podstawie zgłoszeń Mentee i dostępnych 

Mentorek, dokładając wszelkich starań, aby połączyć potrzeby Mentee zgłoszone w formularzu 

rekrutacyjnym z doświadczeniem Mentorki.   

4. Każdy proces mentoringowy oraz każda rozmowa pomiędzy Mentorką a Mentee jest poufna i 

jej treść bez pisemnej zgody drugiej strony nie może zostać przekazana dalej ani wykorzystana 

w jakikolwiek sposób.  

V. Rekrutacja Mentee 

1. Rekrutacja Mentee będzie trwała od 20 kwietnia 2021 do 30 kwietnia 2021 r.  



2. Zgłoszenia do Programu należy dokonać drogą elektroniczną, wypełniając formularz 

rekrutacyjny dostępny na stronie www.ekspertkirazem.pl. Wzór formularza stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w dniach od 20 kwietnia 2021 do 30 kwietnia 

2021. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dodatkowej rozmowy rekrutacyjnej on-line z 

kandydatką w terminie 10 – 14 maja 2021.  

4. Informację o zakwalifikowaniu się do Programu uczestniczka otrzyma najpóźniej do dnia 21 

maja 2021 

VII. Korzyści dla Mentee 

1. Przyśpieszenie własnego rozwoju; 

2. Możliwość przedyskutowania pomysłów i wyzwań w bezpiecznej przestrzeni;  

3. Zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie w interakcji z liderkami oraz 

ekspertkami;  

4. Dostęp do szerszej sieci kontaktów i innych źródeł wiedzy;  

5. Rozwój kompetencji. 

6. Budowanie samoświadomości;  

VIII. Korzyści dla Mentorki  

1. Nauka lub odświeżenie swoich umiejętności;  

2. Doskonalenie umiejętności mentoringowych; 

3. Spojrzenie na pewne zagadnienia i wyzwania z nowej perspektywy.  

4. Wsparcie w wyrównywaniu szans kobiet na rynku pracy. 

IX. Ewaluacja Programu  

1. Na koniec Programu (listopad 2021) odbędzie się spotkanie dla Mentorek, aby mogły podzielić 

się doświadczeniami i dobrymi praktykami.  

2. Mentee i Mentorki, po zakończeniu projektu, będą proszone o wypełnienie ankiety 

ewaluacyjnej, oceniającej Program oraz rezultaty procesu mentoringowego. 

 

X. Przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

1. W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem 

danych osobowych Mentorek i Mentee jest Stowarzyszenie Ekspertki Razem. Dane osobowe 

Mentorek i Mentee są przetwarzane wyłącznie w celu organizacji Programu i realizacji jego 

celów przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, zawód, 

miejsce pracy, kierunek studiów, nazwę uczelni wyższej, do której uczęszcza Mentee, mogą 

zostać wykorzystane do komunikacji marketingowej realizowanej przez Stowarzyszenie 

Ekspertki Razem przez okres działalności Stowarzyszenia Ekspertki Razem. 

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w niniejszej korespondencji 

podmiotowi danych – Mentorce oraz Mentee, przysługuje prawo dostępu do treści danych, 

prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz 



prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy 

przesyłać na adres mailowy kontakt@ekspertkirazem.pl 

3. Po zakwalifikowaniu do udziału w Programie Uczestniczki zostaną poproszone o wyrażenie 

zgody na wykorzystanie ich wizerunku ramach wszelkiej komunikacji, w szczególności 

komunikacji marketingowej, związanej z projektem mentoringowym #WomenpowER oraz 

realizacją celów Stowarzyszenia Ekspertki Razem. Udzielenie zgody jest dobrowolne. 

XI. Prawa do Programu 

Właścicielem praw do Programu jest Stowarzyszenie Ekspertki Razem.  

Organizator – Stowarzyszenie Ekspertki Razem zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian 

organizacyjnych w przebiegu trwania Programu z przyczyn niezależnych, o czym zobowiązują się 

powiadomić uczestników. 

XII. Reklamacje 

Właściwym do rozpatrywania wszelkich reklamacji, skarg i zastrzeżeń co do funkcjonowania Programu 

jest Stowarzyszenie Ekspertki Razem. Pisemne zgłoszenia należy kierować do Koordynatorek ER na 

adres email: kontakt@ekspertkirazem.pl. Każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone w terminie 30 dni. 

 


